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ও তৎসণ$1 

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ 

রামায়ণ” বাল্ীকীয়”। 
অযোধ্যাকাণ্ডঃ 

গ্রথমঃ সর্গঃ | 

রাঁজাপি তৌ নুতন্মেহা্ড সম্মার দয়িতৌ কুতৌ। 
তদ] ভরতশক্রত্মৌ মহেক্দ্রসমদর্শনৌ 1| ১ || 
সর্ব এব হি চত্ধারস্তস্যেষ্টা হাভবন হুতাঃ। 
জাতাঁঃ শরীর একসম্মিন তে বিষ্ধোর্বাহবো। যথা || ২ || 
সমে পিতুঃ স্ুতম্নেহে তন্থ রাজ্জো মহাতআনঃ। 
গুণরত্বাকরে রামে বন্থুমানেহধিকোহভবৎ 11 ও || 

অনুবাদ। 

পুত্র প্রতি অতিশয় ক্মহবান্ রাঁজা দশরথ,. স্েহ প্রযুক্ত প্রিয়পুজ্র ভরত শক্রত্থ 
ইন্দ্র তুল্য দর্শন, অর্থাৎ ইন্দ্রসদৃশ ক্ষমতাবান্ এ প্রিয়পুক্রদ্বয়কে তখন স্মরণ 
করিলেন ॥ 3১ ॥ রাঁজ! কৈবল ভরত প্রিয় এমত নহেন ৮ তীহার অভিলষিত 
চারি পুজ্রেই সমান লহ; ইহার ন্যুনাতিরেক নাই। যেহেতু এক শরীর হইতে 
চারি শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং চারি পুত্রেই সম ম্নেহ+ যেমন নাঁরায়ণের 
এক শরীরে উৎপন্ন ভুজ চতুইয়, সমন রূপে পরিণত সেই রূপ হয়॥ ২ ॥ যদিও 
মহাতআ্া নৃপতির চারি সন্তানেই সমান স্নেহ ছিল, তথাপি অশেষ গুণসাগর 
রুধর, ভরামচজ্জ সমধিক বন্থষান্সের আধার হইয়্াছিলেন ॥ ৩ ॥ 

[ ১] .(১ষ্ঃ লং) 



২. .. স্লামায়ণৎ | (১ম; সর্গ। 

স শশক্তৈপ্তণৌঘোরহিরামে। রতিকরেহভৰত্ ! 
পিভৃদাভূনুজন্ত।ভৃপ্রজানাং নরচন্দ্রমাঃ || ৪ 11 
সহি সর্কবং জনং নিত্যং মধুরং প্রিয়মব্রবীত | 
উচ্যমানোহলি পরুষং নোবাচাপ্রিয়মন্পি | ৫ || 

জ্ঞানশীলবয়ো বৃদ্ধৈগুপবন্তিঃ সদা নরৈঃ | 
ন কথাং যোজয়ামাস মৈত্রীং সঙ্গতদ্বে চ1| ৬ || 
বিদ্বান্নুদারো নেধাবী পুর্ববভাষী প্রিয়স্বদঃ | 
বীর্য) বান ন চ বীর্ষেযণ মহত] স্বেন গর্ববিতঃ || ৭ || 
অনারৃতকথে। ধীমান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপুজকঃ| 
ভক্তানুরক্তগুকতিঃ প্রজানামন্নরীকঃ || ৮ | 

সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণ প্রতিপুজকঃ। 
দীনানুকম্পকো! ধীমান্ প্রিয়বাগনস্থুয়কঃ || ৯ || 

অনুবাদ । 
নরচন্দ্রমাং জরামচন্দ্র এমনি সুপ্রশস্ত গুণগণে মগ্ডিতহ্থিলেন যে পিতা মাত] 

ভাত বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি স্বজন এবং প্রজীগণ সকলেরই প্রণয়ের এক আধার 
হইয্সছিলেন ॥ ৪ 7 সেই রাম সর্ধদা সকল ঘোককেই স্থমধুর প্রিয়বচনে 

সম্বোধন করিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করি- 

লেও তাহা সহ্য করিতেন, তথাপি উত্তরছলে পরুষ বাদীকে কোন অপ্রিয় কথ। 

বন্িতেন না ॥ & ॥ শ্রারামচক্দ্র পরমজ্ঞানী ছিলেন* এবং বয়োধিক ব্যক্তি- 

স্বন্দের সহিত, ও গুণবাঁন্ জনগণের সহিত নিত্য মিত্রতা সম্পাদন করিয়া সদাঁ- 
'লাপে কাঁলযাপনা করিতেন ॥ ৬ ॥ সেই গুণরত্রীকর র।মচক্্র পরম বিদ্বান 

উদার শ্বভীব, স্থমেধাসম্পন্ন গুর্ববভীষী অর্থাৎ ভবিষাদ্বাদী, ও প্রিয়্বদ; এবং 
প্রতীপশালীছিলেন, কিন্ত স্বকীয় সেই মহীবীর্ধ্য দ্বারা “কখন গর্ধিত ছিলেন 
না।॥ ৭ ॥ জানকীনাথ অনারত বাঁক ছিলেন, অর্থাৎ কখন কোন বক্তব্য কথ! 
পোপন করিতেন না, পাছার বুদ্ধির পরিসীম। ছিল শা; রদ্ধলোঁক মাত্রেই তাহার 

নিকট স্পুজিত হইতেন, এবং তিনি তক্তাম্থুরক্ত ছিলেন, ও প্রজীদিগের মনো- 

রঞ্জক ছিলেন, অর্থৎ অর্জতোভাবে প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিতেন ॥। ৮ ॥ 

তাহাঁর ক্রোধের সীম! ছিল না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন, 

ব্রা্ষণগরণ সর্বদা তীহাঁর নিকট স্ুপুজিত থাকিতেন, স্ুবুদ্ধিসম্পন্ন,' দীনজনের প্রতি 
সদ] দয়ালুছিলেন, সকলকেই প্রিয়কথা বলিতেন, এবং অন্ুয়াবিহীন ছিলেন, 
অর্থাৎ কখন কাহার গুণবাদ শ্রবণে দোষারূপ করিতেন না ॥ ৯ ॥ 
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কুলক্রষাগতায়াশ্চ রাজ্য প্রাণ্ডের্গতস্পৃহঃ 

প্লাজ্যলাঁভাদপি পরং মেনে বিদ্যাগমং পরং || ১০ || 
দয়াবান্ সর্বভূতেষু শরণ্যঃ শরণৈবিণাং | 
দাঁতাঁতিগোপ্ত] সাধুনাঁং শরণাগতবৎসলঃ || ১১ || 
কৃতপ্রত্যুপকারী চ কৃতজ্ঞ সত্যসঙ্গরঃ | 

গুণজ্জে! গুণবাংশ্চৈব বশ্ঠাআ। দ্নিশ্চয়ঃ1| ১৯" | 
অদীর্ঘনত্রে। দক্ষশ্ ক্রিয়ানু প্রতিপত্তিমান্,। 
সুখায় বর্ধসুহৃদামর্থগ্রাহী প্রিয়ম্বদঃ || ১৩ || 
প্রাণান্ জ্াচ্ছিয়ঞ্চেব ক্কীতামপি মহাযশীঃ | 
অপিব! দয়িতান তোগান্ন তু সত্যং কদ্দাচন || ১৪ || 

অন্ুবাদ। 

প্রীরামচন্দ্র কুলক্রমাগত রাঁজলক্ষমীর যথার্থ অধিকারী হইয়াঁও তাহীতে 
স্গৃহা শুন্য ছিলেন, রাঁজালীভ অপেক্ষ! জ্ঞানলাভকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন ॥ ১০ ॥ 

সকল জীবেতেই তাঁহার সমান দয়! ছিল, শরণ প্রত্যাশায় আগত ব্যক্তির শরণ 

ছিলেন, অর্থাৎ ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান পুর্ববক আশ্রয় দ্রিতেন, অতিশয় দাতা 
ছিলেন, সাধুদিগের রক্ষণাবেক্ষণে সর্বদা তৎপর ছিলেন ॥ ১১॥ সর্বদ]1 উপকারির 

প্রত্যুপকার করিতেন, এধং অতিশয় কৃতজ্ঞ স্বভাব ছিলেন, সত্যসম্ধ ও গু৭গ্রাহী 
গুণসমুছে বিভূষিত ছিলেন, তিনি আত্মাকে সংযত করিয়াছিলেন, এবং যাহ! 
নিশ্চয় করিতেন তাঁহ(|' কখনই অন্যথ। হইত না| ১২৬ ॥ শ্রীরাম কোন, 
কর্মে দীর্ঘন্ত্রী ছিলেন; ন/, কি ক্ষুদ্র কি. বৃহৎ সকল কর্টেই নিপুণ ছিলেন, 
তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সীম ছিলনা, শ্রীরামচজ্দ্র সসুদ্রয় বন্ধু, বান্ষবগণের 
স্থখের নিমিত্তে প্রিয়বচনে অর্থ সংগ্রহ করিতেন ॥ ১৩ ॥ মহাধশম্বী কৌশল্য। 
নন্দন প্রারাম, বরং প্রাণভ্যাগ করিতেও সম্মত, ও অচল চিরস্থায়িনী রাঁজ- 
লক্ষমীকেও পরিভ্যা করিতে ' সম্মত কিস্বা অশেষবিধ প্রিয়ভোগ পরিত্যাগেও 
সন্মত ছিলেনঃ কিন্ত সত্য পরিত্যাগে কখনই সম্মত ছিলেন ন্]। ১৪ | 



৪ রামায়ণ । (১, সর্গ 

থজুব্বদাঁনাঃ প্রিয়কছিনীতঃ শীলবান মৃছ্ূঃ। 
মহাসত্ত্বে। মহোত্সাহো মহাআ গুণবস্তমঃ || ১৫ || 

তেজত্বী চ ক্ষমাবাংশ্চ সোমবৎ শ্রিয়দর্শনঃ | 
দুদ্র্যঃ সমরেইরীণাঁং শরস্ভান্থুরিবামলঃ || ১৬ || 
এভিগুণগণৈু'ঁক্তমন্যৈপ্চানুপমন্থ্যতিং | 
দৃষ্্ী দশরথো রামং গুণাকরমরিদ্দমং || ১৭ || 
চিন্তয়ামান সততং তঙ্চাতেনাস্তরা জন] | 

যৌবরাজ্যে সুতং রামমভিবিঞ্চেয়মিভ্যুত || ১৮ || 
এবং হৃদি সদ] তস্ত বুদ্ধির্রিপরিবর্ততে | 
অভিবিক্তং কদা রাঁমং পশ্খেয়মিতি ধীমতঃ || ১৯ || 
পাত্রভূতোহস্ক রাজ্যন্তয সর্কভূতানুর গুরুঃ | 
মত্তঃ প্রিয়তরে। রামঃ প্রশানাং স্বগুণৈর্ববভূঃ || ২০ || 

অনুবাদ 

প্ীরামচক্দ্র অতি সরল স্বতাঁব, দীত1, সকলের প্রিয়কাঁরী, বিনয় সম্পন্ন, অতি 

সুশীল, ন্মুগুণযুক্ত, মহাসত্বশীলী, মহোৎসাহ বিশিষ্ট, মহা আআ, ও নানাগুণগণে 
মণ্ডিত ছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাঁমচক্্র অতি তেজস্ব৷ী অথচ ক্ষমাবান্ কিন্ত সংগ্রামে শত্রু 

দিগের প্রতি নির্মল শরকালের সুর্যের ন্যায় প্রতাঁপী ছিলেন, ছুঃখেতেও কেহ 
রামকে পরাভূত করিতে পারিত না ॥ ১৬ ॥ রাজা! দশরথ এবস্বি৫ ও ইহা হইতে 
আরও বহুতর গুণগণে মণ্ডিত, গুণাঁকর অস্কুপমেয় তেজস্বী, শক্রতাঁপন, সমস্ত 
গুণের'আধার শ্রীরামচক্্রকে সন্দর্শন করিয়া! তদীতষনে নিরন্তর চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?॥ ১৭ ॥ রামচন্রকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেই' হয়, কিবা! কিছু বিলম্ব করিব? ॥ ১৮ ॥ মনে মনে এই 
গ্রকার চিন্তা করিতে করিতে স্থবোৌধ নরবরের সংশয়ের উদয় হইতে লাগিল, 

পরে নিশ্চিতাঁবধাঁরণণ করিয়া চিন্তিত হইলেন, যে আমি কবে শ্রীরামকে অভি- 
যিক্ত দেখিব॥ ১৯ ॥ মনে করিলেন আমার রাম এখন এই রাজ্যের যোগ্য 

অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সকল প্রকার লোকেরই মনোরঞ্জন করিতে 
পারেন, সুতরাং তীহার আপন গুণ দ্বারা বশীভূভ হইয়া] প্রজার! আঁম। 
হইতেও তাহাকে প্রিয়তম জ্ঞান করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ 
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পরাক্রমে শক্রসমে বৃহস্পতিসমো মতো | 
মহীধরসমঃ স্থৈর্ষ্যে মত্তশ্ট গুণবস্তরঃ || ২১ || 
মহীমহ্মিমাহুত্ক্না মখিতি্কত্তমাঅজং । 
অনেন বয়সা দৃষ্টা কুখং স্ব্গমবাপু,য়াং || ২২ || 
তং তস্ত ভাঁবং ভাবজ্ঞা বিজ্ঞায় নুধিয়ো জনাঃ | 

গুরবো মন্ত্রিণশ্চৈব পৌরজানপদাস্তথা 1 ২৩ || 
সমেত্য মন্ত্রয়ামানুঃর্ন্ত্রয়িভ্বা চ নিশ্চয়ং 
উচেঃ সমস্ততঃ সর্ব বৃদ্ধং দশরথং নৃপং || ২৪ || 
অনেকবর্ষশতিকে। বৃদ্ধোহস্যদ্য নরেশ্বর | 
স রামং যৌবরাজ্যে ত্বমতিযেক্তৃমিহার্থসি | ২৫ || 
ইতি তদ্বনং শ্রুত্বা তেষাং স্বজবদয়েগ্দিতং | 
অনিচ্ছন্নিব জিজ্ঞানুর্জনাংভ্তান্ প্রত্যুবাচ সঃ1| ২৬ || 

অন্গবাদ | 

রাম আমার প্রভাপে প্ুরুহ্তের ন্যায়, বুদ্ধিভে বৃহস্পতির ন্যায় ও স্থিরতাঁয় 

মহীধরের ন্যায়, তিনি আম! হইতে অধিকতর গুণ বিশিষ্ট হইয়! অকলের আনন্দ 
সম্বদ্ধন করিতেছেন ॥ ২১ ॥ অতএব আর বিলম্বের ফল নাই, এখন শ্রীরামকে সসা- 

গর] ধরা মণ্ডলের অধিপতি করিক্পা! ভাহণার রাজকার্ধয পর্যালোচনা সন্দর্শনে 
এই স্থবির দশায় সুখ স্বর্গ সম্ভোগ করি »॥ ২২ ॥ অনন্তর বশিষ্ঠাদি খবিগণ, 
ও মক্জ্রিথণত এবং পুরুবামি জনগণ, ও ভাবজ্ঞ সুবোধ ব্যক্তি মাত্রেই "মহারাজের 
সেই মনের ভাব অবগত হইলেন ॥ ২৩ ॥. ভীবজ্ঞ বশিষ্ঠাদি সভাসদাণের! 
সকলে একত্র পরামর্শ করিয়। শীীরামকে রাজ্যাভিবিক্ত কর? উচিত ইহা নিশ্চয় 

করিয়া, সেই নিশ্চিত কথাণস্থবির নৃপবর দশরথকে পর্রিরত হুইয়! সকলে 
জীনাইলেন ॥ ২৪ ॥: নবহাঁরাজ! আপনার বহু শতবৎসর পরযায়ু গত হইয়াছে, 
অর্থাৎ আপনি এখন অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন, অতএব আর বিলম্বের ফলনাই, 
গ্ীরামচন্দ্রকে এক্ষণে যৌবরাঁজ্যে, অভিষিক্ত করিতে সশ্মত হউন্।1 ২৫ ॥ 
রাজা দশরথ প্বজনগণের মুখে আপনার মনোগত কথ শ্রবণ করিয়। যেন 
তদ্বিষয়ে অমম্মত এমত অভিগ্রীয়ে তাহাদিগেরই' মুখে রামাতিষেকের কারণ 
জানিবার ইচ্ছায় বন্িতেছেন॥ ২৬ ॥ 



৬ রামীয়ণৎ।? (১মঃলর্গ ) 

কথং হু ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমন্তু শীসতি। 
তবস্তঃ কর্ত,মিচ্ছন্তি যুবরাজং মমাত্মজং || ২৭ ||. 
তে তমূচর্হাত্ানং পৌরজানপদাঃ পুনঃ | 
বহবো নৃপ কল্যাণা-গুণাঃ পুজস্য সন্তি তে || ২৮ || 
যৃছ্শ্চ দেবনত্তবশ্চ সাধ্বাচারোহনস্ুয়কঃ | 

প্রিয়ক্ৃত প্রিরবাদী চ প্রজানাং পিতৃমাভৃবহ || ২৯ ॥| 
বহুশ্রচ্তানাং রদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাম়ুপাসিতঃ| 

নিয়ন্তা ছুর্ববিনীতানীং বিনীতপ্রতিপুজকঃ || ৩০ || 
নজ্ঞাতিষু ন পৌরেষু ন চ জানপদেম্বপি। 
জনোহস্তাগুণবানী যে! রামস্য ভূবি ভূপতে || ৩১ || 
সর্দ্ধবালাঃ পৌরান্তে তথ] জানপদা জনাঃ 1 
গুণানুরক্তা রামস্য রামমিচ্ছন্তি ভূমিপং || ৩২ || 

অনুবাদ । 

হে সমীজিক জন সমুহ! আমি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্ের মর্মান্ুসারে এই পৃথিবী 
প্রতিপালন করিতেছি, ভথাঁচ তোমরা আমার সন্তান শরীরামকেই কেন যুবরাজ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥. ২৭ ॥ পুরবাসির! সকলে মহাত্মা! দশরথ নৃপতির বচনা- 

বসানে পুরর্ধার তাহাকে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার সন্তান শ্রীরঘু- 

নাথের দেহে অশেষ প্রকার কল্যাণ কর গুণ সমুহ বর্তমান আছে, একারণে আমর! 

প্রীরামের অভিষেকের জন্য অশ্থুরোধ করিতেছি ॥ ২৮ ॥ শ্রীরাম অতি নস 
স্বভাব? দেববৎ বীর্ধ্যবান্? সদাচার বিশিউ ? অন্য! বর্জিত ? সকলের 
হিভকারী, সকলের প্রতি প্রিয়বাদী, প্রজাপুগ্জের প্রতি পিতা ও মাতার নায় 

' শ্েছ বিশিষ্ট হয়েন ॥3৯॥ বহছুতর শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্তিত:ও ব্রাঙ্ধণ গণের আরাধনীয় 

।হয়েন, অথব1! আরাধন] করেন। ছুর্বিনীত ছুরাচার দিগের দমন করেন, এবং 

সুচর্িত বিনীত জন সমুহের যখোদিত সমাদর কর্ত হয়েন॥ ৩০॥ মহারাজ ! 
' কিজ্ঞাতি কুটুঘ কি পুত্রবানিগণ, কিন্ব। জনপদবাঁপীগণ ইহাঁর মধ্যে প্রীরামের প্রতি 
এম্সসন্তোষ প্রকাশ বা! শ্রীরাঁমের অগুধবাঁদ করে এমন লোক. জগতে"নাই॥ ৩১ ॥ 
বিশেষতঃ জান পদ ও পুরবাসী আবাল বন্ধ সকল লোঁকই শ্রীরামচক্দ্রের গুণ 
নমুহে বশীভূত হইয়! তীহীকেই' নৃপতি করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন ॥ ৩২ 1 



১ম, সর্গ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ? 

গুণকীন্ত্যা নরপতে প্রজা রামেণ রঞ্জিভাঃ। 
ধর্মজ্ঞেন বদান্যেন বিনীতেন মহান! 1| ৩৩ || 
কৃতী রামো ধন্ুর্েদে দিব্যান্ত্রজ্ঞ্চ সংযুগে । 
অমোঘাস্ত্র দুরপাতী চিত্রযোধী দৃঢ়াযুধঃ || ৩৪ | 
যং যং ত্রজতি সংগ্রামং রাজন্ রামস্তবাজ্ঞয়া। 
ততস্ততো বিজিত্যারীন বিজন্লী বিনিবর্ভতে || ৩৫ || 
জিস্বাপি চারিসৈন্যান্তি যদায়ং বিনিবর্ততে | 
তদ্দাপি প্রঞ্িততরো। ভূঙ্থা নঃ পুজয়ত্যুত || ৩৬ || 
প্রবাসাৎ পুন্রাগত্য কুগ্রেণ রথেন বা। 

রাজমার্গেহপি দৃষ্টা নঃ স্থিত পুচ্ছত্যনাময়ং || ৩৭ || 
অগ্িহোত্রেষু দারেষু শিব্যপ্রেব্যজনেষু চ। 
সাছুকম্পঃ নদ] রামঃ পৃচ্ছত্যন্মাননাময়ং || ৩৮ || 

অন্গবাদ 

ছে নরূপতে দশরথ ! মহাত্সা! প্রীরামচক্র অতি ধর্মশীল বদান্যও বিনীত 
স্বতাঁব, ইঞ্তীর গুণ কীর্তি দ্বার মহাত্স। রামচন্দ্র কর্তৃক প্রজাতলোক অত্যন্ত সন্ভষ্ট হই- 
য়াছে॥ ৩৩॥ শ্রীরামচন্দ্র ধন্ুর্ক্েদ বিদাঁতে বিলক্ষণ কৃতী হইয়াছেন, সংগ্রামে 
দিব্যান্ত্রজ্ঞ হইয়াঁছেন। যুদ্ধের সময় যে সকল শর নিঃক্ষেপ করেন তাহা কখন ব্যর্থ 

হয়না, এবং ছুরপাতী, অর্থাৎ বহুছুরস্থিত বিপক্ষ পক্ষে পত্রী প্রক্ষেপ করিতে 
পারেন, রাম চিত্রযোষী অর্থাৎ আশ্চর্য্য ংগ্রামকারী, দৃঢ়াযুখ অর্থাৎ ধনুর্বাণ 
ধারণ করিলে কখন ষ্থ হয় না ॥ ৩৪ ॥ মহরাজ! আপনি অন্থমতি করিজে 
আীরীমচত্দ্র যেখানে যেখানে সশ্ম,খীন হন সেই সেই খাঁনেই শত্রু মণ্ডলী নিপাত 

করিয়] বিজয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করেন ॥ ৩৫ ॥ এবং যখন বিপক্ষ পক্ষীয় ভুমি 

জয় করিয়া রাম প্রত্যাগত হচয়ন; তখনি প্রফুললমনে সমধিক,বিনয় সম্পন্স হইম়]. 
আমাদিগকে অভ্যর্থন| করিয়। থাকেন ॥ ৩৬ ॥ যখন হন্তী বা অশ্ব কি রথাকঢ 
হইয়! প্রীরাম প্রবাস হইতে পুনরাঁগমন করেন, তখুন পথিমধ্যে আমাদিগের 
সহিত সাক্ষাৎ হইলে যানাদির গতিকে অবরোধ করতঃ সকলের কুশল বার্তা 
জিজ্ঞীজ্ হইয়! প্রথা করেন ॥ ৩৭ ॥ রঘুকুল প্রদীপ রামচন্দ্র আমাদিগের সহিত 
সাক্গীত্ঞ্জইলে লদয়ান্তঃক'রণে অগ্রিস্োত্র বিষয়ের এবং কলত্রাদি শিষ্য ও প্রেষাজন 

সকলের প্রতিই অন্গৃকম্পান্বিত।/কুশল_বার্তী সর্বদাই জিজ্ঞীস;করিয়] থাকেন ॥৩৮ ॥ 



৮ রামায়ণৎ। ( ১ম? সর্গ। 

অভ্যন্তরে চ বাহে চ পৌরজানপদে তথা। 
স্তরিযো বৃদ্ধাত্তরুণ্য্চ দেবান্ রাজন গৃহে গৃহে || ৬৯ || 
রামস্যৈবাভিযাচন্তে যৌবরাজ্যোহভিষেচনং | 
তাষামাযাচিতং রাজংস্থৎপ্রসাদাৎ প্রসিধ্যতাং || 31 
রামমিন্দীবরশ্যা'মং প্রজ্ানামন্ত্কম্পকং। 
পশ্যেম যুবরাজং তমভিযিক্তং ভ্বদাজ্ঞয়] || ৪১ || 

স রাজবর্ধ্যাত্বজ্গমাআবস্তং গুণাভিরামং নরলোককান্তং | 

রামং নৃদ্েবাহসি লোকনাথম্ইহা ভিষেজুং যুবরাজমুর্বযাং | ৪২ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামাভিবেকব্যবসায়ে| 
নাম প্রথমঃ অর্গঃ1| ১ ||, 

অন্ুবাদ। 

মহীরাজ ! কি অন্তঃপুরে কি নগরে কি জনপদমধ্যে সর্বত্রই স্ত্রীপুরুষ, যুবকযুবতী 
বালকবলিকা,সকলেই আপন আপন গৃহে গুছে ই্উদেবত1 সকলের নিকট ॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীরবামচন্দ্রের ফৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, অতএব মহারাজ ! 
তাহার দেবতাদিগের নিকট যে প্রার্থনা করিতেছে তাহ আপনি গ্রসন্স হইয়। 
সিদ্ধিকরুন্॥৪০॥ আপনি অভিষেকাজ্ঞ। করিলে পর প্রজান্থকম্পক নীলোৎ্পলদল 
শ্যামসুন্দর যুবরাজ রামকে আমরা যৌবরাজ্যাতিষিক্ত দেখিতে পাঁইব ॥ ৪১ ॥ 
হে বশঃ শশাঙ্ক পরি শোভিত দ্িঙমগডল প্রজাপাল! আপনার অনুরূপ সন্তান 

লোকনাথ নরলোকের কমনীয় গুণাভিরাম শ্রীরাঁমকে ,এই পৃথিবী মগডলে এক্ষণে 
যৌবরাঁজো অভিষেক কর! আপনার পক্ষে সর্বতে| ভাবে বিধেয় হইয়াছে, 

অতএব হে নরদেব। রাঁমাভিষেকে যত্তুবান্ হইন্ ৪৭ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত বালীকীয় রামায়ণ সংহ্তাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
রামাভিষেক ব্যবসায় নামে প্রথম সর্গঃ॥ ১ ॥ 



ইয়। সর্গ 1) 

দ্বিতীয়ঃ সর্গ:.। 
তেষামগ্ুলিমালাভ্তাঃপ্রতিগৃহা সমস্ততঃ | 
জষ্টো৷ দশরথো! রাজ! প্রোবাচেদং বচত্তদা || ১ | 
ধন্যোহন্ম্যনুগৃহীতোহুন্সি তবপ্ডিঃ প্রিয়বাদিভিঃ। 
যন্মে জ্যেন্ঠং প্রিয়ং প্ুজ্রৎ যুবরাজমিহেচ্ছথ || ২ || 
ইতি রাঁজানুভাষৈ/তানেবং ভূয়োহব্রবীদ্বচঃ। 
বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ত্বোমেবোপশৃণুতাং | ৩ ॥ 
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মানঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ | 
রামায় যৌবরণজ্যং মে দাতুমত্রৈব রোঁচতে || ৪ 11 
আভিষেচনিকং দ্রব্যং ভবস্তো৷ জাপয়ন্ত মাঁং। 

যন্ময়। চোঁপহর্তৰ্যং রামরাজ্যাভিপত্তয়ে || ৫ | 

অন্ববাঁদ। 

পুরবাঁসি প্রভৃতি সমুদয় জনগণ চতুর্দিকে অগ্ীলিপুটে যাঁচ্ঞ করিতেছে, বাজ 

দশরথ তাহাঁদিগের অঞ্জলিমালা অর্থাৎ প্রার্থন। স্বীকাঁর করিয়। প্রফুল্পমনে তখন 
ভাঁহীদিগকে এই কথ| বলিলেন ॥ ১ ॥ হে মহাত্বা। সকল! আমি ধন্য হইলাম, 
এবং তোমর!1 সকলেই প্রিয়বাঁদী, আপনারদিগের দ্বারা আমি অন্থগৃহীত হইলাম, 
যেছেতু আপনারা সকলেই আমার জ্যেষ্ট পুক্র প্রিয়তম শ্রীরাঁচমন্্রকে ফৌবরাজ্; 
অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করিতেছ॥ ২ ॥ রাঁজ1 দশরথ এইরূপে পুরবাসি 
দিগের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এই সকল বিষয়ের শ্রোতৃবর্গ সমক্ষে বশিষ্ঠ ও বাম- 

দেব খষিকে পুনর্বার বলিতে লাখিলেন॥ ৩:॥ হে মহাঁভাগ ! হে মহাত্মন! 
এই শ্রীযুক্ত চৈত্রমাসের মনোহর শোভ| অর্থাৎ কুজ্মাকরাগমে বনোপবন রাজী 
কুস্থুম সমুছে স্সুররতিত হইয়ীছে, মধুকরনিকর মধুপীনে মস্ত হইয় পুষ্পে পুষ্দে 

বান্কার করিতেছে, এবং সহকারশাখাবলম্বী মন্ত কোকিলগণে ল্ুুমধুরম্বরে গাঁন 

করিতেছে, এই মহোৎসাঁহ সময়েই আমার শ্রীরামচন্দ্রকে. যৌবরাঁজ্যে অভিষেক 
করিবার অভিলাষ জন্সিল॥ ৪ ] অতএব অভিষেক করিতে যে যে দ্রব্যের 

আবশ্যক হয়, এবং রাজ্য সম্পূদীনার্থ যাযছুপকরণ আমাকে আহরণ করিতে 
হইর্কোসহু গ্রহ সহকারে তাহা আজ্ঞ। করুন| ৫ | 

(২ ) 



(হয়ঃ সর্গ | ১৩ 

তৌ তুথেতি গুতিজঞায় নৃূপতের্বচনাস্তদ] | 

লেখয়াঞ্চক্রতুন্রব্যং ভূয়শ্ঠৈব ননন্দতুঃ || ৬. |. 
কতমিত্োেব চাত্রতাঁষভিগম্য নরাধিপং। 

নুপ্রীতমনষৌ প্রীতং হর্যয়ন্তৌ পুনবূর্পিং || ৭ || 
ততঃ নুমন্ত্রমাহুয় রাঁজা“দশর থোহব্রবীতৎ। 
রাঁমঃ কৃতাত্ব| ভবতা শীঘ্তরমানীয়তামিতি || ৮ || 
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমস্ত্রো রাজশাসনাৎ । 
রাঁমং ভত্রানিপায়াথ রথেন রথিনাম্বরঃ || * || 
অথ তত্র সমালীন। স্তদা দশরথং নৃপং। 

প্রাচ্যোদীচ্যাঃ গুতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঁঃ|| ১০ || 
মেচ্ছাশ্চ যবনাশ্চৈব শকাঃ শৈলাস্তবাঁসিনঃ 
উপাসাং স্বক্রিরে:সর্ধে তে দেবা ইব বাঁসবং 1১১ || 

অনুবাদ। 

তখন নৃপতির অন্থমতিক্রমে মঙ্হাত্মঁ বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজাতিপ্রা় 
জীনিয়। তথাস্ত বলিয়া! রাজাজ্ঞান্থুসারে আভিষেচনিক দ্রব্য জীত পত্রে লিখিত 

করিলেন, এবং সেই পত্র হস্তে করিয়! পুরর্বার খথোচিত হধ প্রকাশ করি- 
লেন॥ ৬ ॥ মহর্ষিরা প্রসন্মমনে নৃপতি সন্গিধানে সমাগমন করিয়া প্রীতি 
প্রকাশ করণ গুর্ব্বক নৃপতিকে বলিলেন, মহারাজ শ্রীরামকে আমর রাজা করি- 
য়াছি বলিলেই হয়, এইরূপে আনন্দ বর্ঘান বাক্যে রাজাকে পরম পরিভৃত্ 

করিয়াছিলেন ॥। ৭ ॥ অনস্তর রাজ! দশরথ মন্ত্রি প্রবর . সুমন্ত্রকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, সারথে ! কুতাত্মা শ্রীরাম তোমাঁদিগের দ্বারাই গ্রতিপালিভ 
অতএব একবার শীত্র তাঁহাকে এইস্থানে আনয়ন করছ ॥ ৮ ॥ জুমন্ত্র মহারাজের 

অন্থমতিক্রমে যে জআজ্ঞ। বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অনতিকাল 
বিলম্বে রথে আরোহণ করাইয়। রামচন্দ্রকে তথায় আনয়ন করিলেন ৯ 
অধিরাঁজ চক্রবর্তি নৃপতি দশরথ সেই' সময় যথায় উপবিউ আছেন তথায় 
উত্তরদেশীয় গুর্বাদেশীয় দাক্ষিণাতয ও পাশ্চত্য প্রভাতি নৃপতি সকল উপাস্থিত 
ছিলেন ॥ ১ ॥ এবং শ্লেচ্ছ ও ধবন, ও শক অর্থাৎ তুরুভ্ন ও পর্বাত 
জন সমুহ রাঁজ। দশরথকে সকলেই উপাঁসনা করিতেছিল, যেমন 
ইন্দরকে দেবগণেরা উপীসন] করিয়। থাকেন ॥ ১১ 

বপতি 



হ্ররর্গ।) অফোধ্যাকাও 2 | ১১ 

তেবাং মধ্যে স রাজর্ির্মরুতাশিব বাসবঃ 
'প্রাষাদক্ছো রথস্যং তং-দদর্শায়াস্তঘাতআজং || ১২ | 
গন্ধবর্বরাজগ্রতিমং লোকে বিশ্রতপৌরুষং | 
দীর্ঘবান্ুং মহাসন্ং মস্তমাতঙ্গগামিনং || ১৩ || 
চক্্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনং | 

ৰপৌদার্ধ্যগণৌ পুংসাং দৃফিচিত্তাপহারিণং || ১৪ || 
ঘর্াভিতপ্তাঃ পর্জনঃং হ্লাদয়স্তমিব প্রজা: | 
নাতৃপ্যত তমায়াস্তমীক্ষমাণো। নরাধিপঃ1| ১৫ || 
অবতার্ধ্য সুমন্ত্রম্ত রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ | 
পিতৃঃ সমীপং গচ্ছস্তং প্রাঞ্জলিঃ পুষ্ঠতোহন্বগণৎ্ || ১৬ 
স তু কৈলাসশঙ্গাভং প্রাসাঁদং নরপুক্গবঃ| 

* আরুরোহ নৃপং দ্্টুং সহ স্থুতেন রাঁঘবঃ || ১৭ || 

অন্নবাদ। 

অমরগণের মধ্যবর্তি দেবরাজের ন্যায় রাজধি দশরখ প্রাধাদের উপরি- 
ভাগে রুঁকমগুলের মধ্যে বসিয়া দেখিলেন» প্রিয়সন্তান শ্রীরাম রখে আগমন 
করিতেছেন ॥ ১২ ॥ যিনি পন্ধর্ব রাক্গার ন্যায় শোভনকান্তিমান্.জগৎ বিখ্যাত 

পৌরুষ, বাহার আজান লুষ্ষিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল, সামর্থ্যের পরিসীমা! নাই, 
মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মন্দ মন্দ গমন ॥ ১৩ ॥ চন্দ্রমলের ন্যায় পরিশুদ্ধ মুখষণ্ডল, 
যিনি একান্ত প্রিষ্ন দর্শন হয়েন, জগতীস্থ ষাবতীয় পুরুষের মধ্যে যিনি মনোহর 

রূপ ও মহতী উদারতা! ও প্রশংসিত অগণন গুণগণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ উদার বূপগুণে 
সকলের নয়ন ও মন হরণ করেন ॥ ১৪8 ॥ তাদৃশ সন্তান আগমন করিতেছেন 

দেখিয়] রাঁজ। অন্তঃকরণে অতিশয় আনন্দ পাইলেন, কিন্ত তৃপ্তির শেষ পাইলেন 
না। ১৫ ॥ প্রখর চগণ্তীংশ কিরণে ঘর্মাভিতগ্ত পুূজাঞ্চণ মেঘনায়ক পর্জন্যকে 

নিরীক্ষণ করিয়। যেরূপ অপরিমিত আহ্লীদিত হয়েন, সেইরূপ রাঁমরূপ দর্শনে 
সম্যক্. আন্কাদের আহরণ করিলেন, স্মুষত্ত্র সারথি রথবর হইছে রঘুবরকে 

অবতীর্ণ করিয়৷ প্রাঞ্জলি হস্তে প্রিতু সমীপে নমনশীল শ্রীরামকে অগ্রে করিয়| 
আপনি পশ্চীৎ পশ্চাঁৎ রাজসন্গিধানে লইয়। চলিলেন ॥ ১৬ ॥ পুরুষোত্তম 
রষ্কু্গীথ জনকের সাঁহত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে কৈলাস শিখরাঁকার পু" 
দের উপরিস্থিত পিতৃ সঙ্গিধাঁনে সাঁরথির সহিত গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ 



১২ রামীয়ণৎ। (২য়) সর্গ 

স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিত্রস্তিকং | 
নাম সংশ্রাবয়ন্ রামে| ববন্দে চরণো পিভূঃ || ১৮ || 
তং দ্ৃষ্ট্রা প্রণতং পার্খে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ | 
গৃহীত্বাগুলিমাকুষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজং || ১৯ || 
তন্রৈ চাত্যুচিতং শ্রীমন্মণিকাঁঞ্চনভূবিতং | 
দিদেশ রাঁজ] রুচিরং রামায়ানুপমালনং || ২০ || 
তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যদীপয়ত রাঘবঃ ৷ 

স্বয়েব প্রভয় মেরুমুদয়ে বিমলো। রবিঃ || ২১ 1] 
তেন বিভ্রাজতা তত্র সা সতাতিব্যরাজত | 
বিমলগ্রহনক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্ছনা | ২২ || 
তং স পশ্যন্ নরপতিম্ততোষ প্রিয়মাতজং | 
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদ শতলমাশ্হিতং || ২৩ || 

অনুবাদ | 

রম্বুনীথ পৃণভভাবে অঞ্জলি হস্তে পিভ্ সন্গিধানে প্রত্যাগমন করিয়া রাঁমনীমে 
আপন পরিচয় পৃ্দীন পূর্বক জনকের চরণ যুগল বন্দনী করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা 
দশরথ পৃণত রাঁমচন্দ্রকে পার্বদেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডীয়মাঁন দেখিয় মহোল্লীসে 
প্য়ি সন্তানের ভুজযুগল আকর্ষণ পুর্ববক আলিজন করিলেন ১৯ ॥ অনন্তর 
নৃপতি শ্রীরামের উপযুক্ত নানাবিধ মণি মাঁণিক্য বিভূষিত সুদৃশ্য নিরুপম 
মনোরম কাঞ্চনময় সিংহাসনে বলিবাঁর জনা নন্দনকে অস্ট্রমতি করিলেন ॥ ২০ ॥ 
রঘুনাথ পিভৃদত্ত সিংহাসনে অধিরূড হইয়| স্বকীয় দেহচ্ছটাঁয় আসনের শোভা 
সম্পাদন করিলেন, যেন উদয়কালে নির্মল দিবাকর আপন প্ভায় জুমেরুর 
অধিকতর শোভ। রদ্ধি করেন ॥। ২১ ॥ শরকালে নির্মল গ্রহ নক্ষত্রগণে 

গগণমণ্ডল পরিঞুর্ন হইলেপর তাহাতে সম্পূর্ণ চন্দ্রমগ্ুল প্রকাশিত হইলে যে 
রূপ আকাশের শোত1 সম্পাদিত হয়, তাঁদৃশ ম্হতী শোভা জন্ষিয়াছিল ॥ ২২ ॥ 
মুকুর মধ্যে মণিময় বুত্রীলঙ্কাঁরে বিভূষিত আঁপন প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়| মীনব- 

গণ মনে মনে যাঁদৃশ সুখ অনুভব করে, রাঁজ। দশরথ আপন প্িয়সন্তান শ্রীর্ঈমকে 
নয়ন গোঁচর করিয়। তাঁদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন ২৩ ॥ 



২য়। মর্গ |) অযোধ্যাকাও2 1 ১৩ 

স তং সম্মিতমা1ভাঁব্য পুভ্ং পুজ্রবতাম্বরঃ | 
উবাচেদস্বচো.র।জা দেবেন্দ্রমিব কস্টপঃ | ২৪ || 
জ্যেন্ঠায়াম্লি মে পত্ত্যাং সদৃশ্ঠাং সদৃশঃ সুতঃ | 
উতুপন্নন্তং গুণভ্রেষ্ঠো মম রামাতজঃ প্রিয়ঃ || ২৫ || 
তবায়স্তাঃ প্রজাশ্চেমাঃ শ্বগুণৈরনরঞ্জিতাঃ। 
তন্মা্স্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ,হি || ২৬ || 
কামঞ্চ ভুং প্রকৃত্যৈব নবনীতো! গুণবানপি। 
গুণবহু ভৃয়ি চ স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতং || ২৭ || 
ভূয়ে। বিনয়মাস্থায় তব নিত্যং জিতেন্ত্িয়ঃ। 

কামক্রোধসমুগানি তাজেথা ব্যসনানি চ || ২৮ | 

পরোক্ষয়ানিশং বুদ্ধ্যা রাঁম প্রত্যক্ষয়া তথ] | 
পরাঞ্চ প্রক্কৃতিং দৃষ্ট। পরিপা'ল্যাঃ প্রজান্তয়া | ২৯ || 

অন্ববাদ | 

দেবপিত] কশ্যপ প্রফুল্ল মনে পাক শীসনের সহিত যে দূপ প্রণয় সম্ভীষণ করিয়! 

খ্বাকেন পেইরূপ সুসন্তানশীলী সকল পুক্রবান হইতে শ্রেষ্ঠ পুক্রবান রাজ। দশরথ 

সম্মিত বদনে তনয়কে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৪ ॥ বৎস রামচন্দ্র ! 
জ্যেষ্ঠাপত্বী কৌশল্যা! যেমন আমার অন্ুরূপা, তদুপযুক্ত তাঁহার গর্তে গুণগণে 
মগ্ডিত প্রিয়তম. পণ্ডিতবর জ্যে্) সন্তান তুমি জম্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ২৫ ॥ আমি 
দেখিতেছি তুমি আপন মহ্থান্থুভাবকতা! প্রভৃতি গুণগণে এই প্রজ্ঞা মণ্ডলীকে 
বশীভূত করিয়াছ, অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই পুষ্য ধোগের সময় যৌব- 
রাজ্যের তার গ্রহণ করহ॥ ২৬ ॥ তুমি সতত বিনীত*স্বভাঁব, ও নানা! গুণে 
বিভূষিত, ছে পুক্র ! তুমি ঈদৃশ গুণবান্ সন্তান বলিয়াই ন্নেহবশতঃ আমি তোমার 
মঙ্গলের জন্য এ কথ। বলিতেছ্ছি ॥ ২৭ ॥ অতএব বৎস! তুমি শ্বমতোবিনয়ী বট, 
আরও বিনীত হইয়।, সর্বাদ। ইল্জরিয়গ্রগকে সংযমন কর, কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রতি 
সপ্ভূত ব্ষন সকল পরিহার করিহ ॥ ২৮ ॥ হে প্রিয়তনয় রাম! তুমি সর্বদা 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বুদ্ধি দ্বারা; উৎকৃষ্টরূপে প্রকৃতি মণ্ডলের তত্বাবধান করতঃ 
প্রজাদিগের প্রতিপালন করিবে || ২৯ || 



১৪ | রাষায়ণৎ । (হয়ঃ যর্গ | 

স্পরে। নিরহঙ্কারে। দুদ রাম গুণাস্িতঃ | 
ততঃ পালয় পুজ্রেমাঃ গ্রজাঃ পুন্তানিকৌরসাঁন | ৩০ || 
যোধানমাত্যান হজ্ত্যস্ঘং কোঘং চাৰেক্ষ্য যত্ববান্। 

মিত্রাণ্যমিত্রান্ষধ্যস্থানুদাঁসীনাংশ্চ বান্ধব || ১ | 
তৃষ্টানু রক্তপ্রকৃতি ধঃ পালয়তি মেদিনীং | 
তস্য নন্দস্তি মিত্রাণি লন্ধাম্থতমিবামরাঃ1| ৩২ || 
তল্মাৎ পুজ্জ ভবমাতআাঁনং নিষম্যেবং সমাঁচর | 
ইতি রাঁজ্জো বচঃ শ্রুস্থ! নরাঃ প্রিয়নিবেছিনঃ || ৩৩ || 
ভ্বরিতাঁঃ শ্বীপ্রমত্যেত্য কৌশল্যান্টিক্স ন্যবেদয়ন্ | 
স! হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্বানি বিবিধানি চ |] ৩৪ || 
ব্যাদিদেশ প্রিক্লাখ্যেভ্যঃ কৌশল্য। প্রমন্দোভমা | 
অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুস্ক রাঘবঃ| 
যযৌ স্বং ছাতিমান্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ || ৩৫ || 

অনুবাদ | 
হে স্েহাধীর কুমীর ! তুমি স্ভত সত্যাবলম্বী হও, অহঙ্কীর পরিহার কর, 

গুণনিকরে পরিপুর্ণ হও» তদনন্তর ওরস পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতিপালন 

করছ।। ৩০ ॥ সৈন্য সন্দোহ,মন্ত্রীকুলপ, হস্তী সমূহ, অশ্বব্যুহ, -ও ধনাগীর প্রযত্ত 
সহকারে রক্ষণীবেক্ষণ করহ, কি মিত্র কি অমিত্র কি মধ্যস্থ কি উদাসীন লকনেলেরেেই 

শুতানুষ্ঠান করহ ॥ ৩১ ॥ বহুল! যে নরপতিসম্ভষউ ব্ৰতাষ অন্ুরস্ত প্রকৃতি 
হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করেন, অমন্বগ্ঈণ অন্থতলাঁভে বাদৃশ আনন্দিত হন, 
বন্ধু বান্ধব শ্বজন প্রকৃতি প্রস্ৃতি সকলেই তাদৃশ রাঁজ চূড়ীমণি লাভে পরম লাত 
বৌধ করেন) ৩২ ॥ অতএব হে পুক্র ! তুমি আত্ম সংঘমন পুর্ববক যাবতীয় 
সাম্মাজোর রাঁজকার্ধয পর্যালোচনা করহ। রাজ দশরথ এইরূপে শ্ীরামের 
রাজ্যাভিষেকের অস্ক্রমতি প্রদান করিলে পর প্রিয়বেদী মানবগণ ॥ ৩৩ ॥ ততুক্ষ- 
ণাঁৎত্বরিত গমনে অন্তগপুরে প্রবেশ করিয়! আদ্যোপান্ত সমস্ত বভীন্তঃ রাম মাতা 

কৌশল্যার নিকট নিবেদন করিল, মহা-রাঁণী পরমদৌত্তমা কৌশল্যা, রাঁমাতিষে- 
কের সম্ধাদ শ্রবণে আনন্দিত মনে তথুক্ষণাঁৎ ০প্য়বেদীক্িগকে গোহিরণ্য বিবিধ- 
রত্ব সম্পুদানের অস্থুমতি করিলেন ॥ .৩৪ ॥ অনস্তর ভ্রীরাযচন্ঞর-মহারাঁজ পিতার 
নিকট কাইতে প্রতি পুর্ব্বক রখ্ণরোহণে চলিলেন, গমন কালীন অশেষ জনগণে 
পরিব্ত হইয়া আনন্দ মনে সহান্ত বদনে দ্বতবনে আগমন.করিলেন। ৬৫ ॥ 



২য় বর্গ 1) অযোধ্যাকাওঃ। ১৫ 

তে চাপি পৌরা|নৃপতেরবচভচচুথ ততো! লাভমিবেষ্মাপ্য | 
নরেন্্রামন্র্ গৃহাণি গম্থা দেবান্ সঙ্গানচুরিতীবজষ্টাঃ | ৩৬ || 

ইত্যার্ষে।রামায়ণেঅযোধ্যাকাণ্ডে দশরথানবশাসনং 

নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ || ২।| 

অনুবাদ। 

সতাসদ পুরবাঁসি জনগণ মহারাজের নহোদার কথ] শ্রবণ করিয়। সকলেই 
পরম লাত বোধ করিলেন, এবং মহারাজের সমুচিত সম্মান পুরঃসর অপম্ছত হইয়। 

স্বস্ব ভবনে প্রতি গমন* করিলেন, ও রামরাজ্য লাভে অভিশয় আনন্দ প্রকাশ 

করিয়। দেবতাঁদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন | ৩৬ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহঅ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোঁধ্যাকাঁণ্ডে 

দশরথের.অন্থুমতি নামে দ্বিতীয় সগঃ ॥ ২ ॥ 



১৬ রাষ্মায়ণৎ (আঃসর্গ। 

, ভূতীয়ঃ সর্গঃ| 
গতেম্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহ মন্ত্রিভিঃ। 
মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চয়ং || ১ || 
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা সুতো মে শ্বোহভিষিচ্যতাঁং | 
রামো রাঁজীবতাআক্ষেো! যৌবরাজ্য ইতি প্রভূঃ || ২11 
অথান্তগহমাবিশ্ট রাজা দশরথস্তদ] | 
স্থতমাজ্ঞাপয়ামাস রামং পুনরিহানয় || ৩ || 

প্রতিগৃহ স তদ্বাক্যং সুতঃ পুনরুূপাষযৌ | 
রামস্ত ভবনং শীন্ত্রং রামমানয়িতুং পুনঃ || ৪ || 
দ্বাস্থেনাবেদিতং তঙ্ত রামায়াঁগমনং পুনঃ । 
শ্রুত্ৈব চাপি ভূযস্তং রামঃ শঙ্কান্থিতোহতবহু || ৫ || 
প্রবেশ চৈনং ভ্বরিতে। রামে। বচনমব্রবীৎ । 
য্দাগমনকৃত্যন্তে ভুষস্তঘুহ্থশেষতঃ || ৬ | 

অন্ুবাদ। 

অনন্তর পুরবাঁসি জ্রন সকল গমন করিলে পর নিশ্চয়জ্ঞ রাজ দশরথ পুরর্ঝার 
মক্ত্রিগণ সমভিব্যাহীরে মন্ত্রণা করিয়। নিশ্চয় করিলেন || ১ || হছে মক্্রিবর সকল ! 
আগামি কল্দী পুষ্যা হইবে, অতএব তোমর1] সকলে কল্বীই পদ্মপলাশ নয়ন 

শ্রীরাঁমচন্্রকে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত কর, নৃপতি তীঁহাদিগকে এই অস্থমতি 
করিলেন ॥ ২1 তদনন্তর রাজ। দশরথ গৃহের অভ্যন্তরে পবেশ করিয়া জুমন্ত্রকে 
অস্কুজ্ঞ! করিলেন, যে তুমি পুনর্ধার রাঁমকে এখানে আনয়ন করহ ॥ ৩ ॥ সারথি 
নৃপত্ির আজ্ঞ! শিরোধার্ধ্য করিয়া পুনর্বাঁর শ্রীরামকে আনয়ন করিবার জন্য 
অভি সত্বরে ভীহাঁর শয়ন তবনে গমন করিলেন। ৪ || স্ুমন্ত্র সারথি গ্রীরাম 

সদনে উপস্থিত হইলে' পর দ্বার স্থিত পতীহারী সারথির পুনঃ আগমন বৃতীন্ত 
রঘুনাথের নিকট দ্রিবেদন করিল»রঘ্বুনীথ দ্বারপালের ম্তুখে সারথির পুনরাগমনের 

কথ শ্রবণ করিয়] মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইলেন || € 11 কিন্ত ্বারপাঁলের 

পতি অহ্থমতি করিলেন, যে সারথিকে অবিলম্বে আঁধার নিকটে লইয়া আইস, 
পরে হ্বারীর বাক্যে সারথি উপস্থিত হইলে পর রঘুনাথ স্বীহাকে জিজ্ঞাসিলেন 

তোঙার পুনর্ধবার আগমন পুয়োজন আত্দ্যাপাস্ত আমাকে বলহ ॥ ৬ ॥ 
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তেন চাবেদিতং সবক রামক্সাগমলং পুনঃ | 
ভঙ্টুমিচুছি রাজ সাং শীযমাগন্তয়র্মসি || ৭ || 
ইতি বুতবচঃ আত] রামোঁইলি ক্বরয়ান্িতূঃ । 
গ্ীযযৌ রখঁজক্কবন$ পুঁদ্র জং নরর্ভং || ৮ || 
সশ্রুড়ধ। নম্র পাপ্তং রাধং দশরঞে। নৃপঃ| 
তুর্ণং প্রারেশয়ামাব রিবক্ষুঃ প্রিয়য়ুতমং || ৯ | 
প্রবিশল্সের চচ গ্মাঁন্ রাঘরো ছবনও পিস্বুঃ | 
দদর্শ গিতরং ছুরাত পণিপত্য কৃতাঞলিঃ || ১০ | 
প্রণমারং তমুত্বক্ায ₹ুও পিরিঘল্লায ভূক্ষিপঃ| 
আদিঞ্ট চাঁন্সৈ রুচিরমাষুনং পুনরব্রবীৎ৯। ১১ || 
রাম বৃদ্ধোহন্মি ্ীর্ঘাযুভূ কা ভোগা যঞ্জেম্মিভাঃ। 
অর্থবদ্ধিঃ ভ্রুডূশতৈস্তপ্নেষ্ং ভুরিদক্দিক্টণঃ || ১৭ || 

অন্গবাদ। 

সুমন্ত বলিলেন রাজননান ! আমার পু্রীগমনের প্রয়োজন এই যে মহা- 

রাজা আপনাকে পুনর্ধার দেখিবার জন্য অতিলীষী হইয়াছেন, অতুঞর আপনি 
সত্বর রাঁজলল্লিরীমে আগমন করুনু।| ৭ ॥ ন্ুপনন্দমন শ্রীরাম আরগির মুখে 
এই সন্নাদ শ্রবণ মার অতি ত্বরাক্সিত হাইয়! পুবর্ধার পিভ্ সন্বর্শনে রাঁজভবনে 
গমন করিলেন ৮ || আলস্গত্র ক্ষিতিপতি রাজা দশরথ প্রিক্পুজ রামের 
গমন বার্তা শ্রবগ ক্রিয়া স্বভবনে অন্ুপ্রাণ্ড রামকে ছিতকর গ্প্রয়বাক্য বলি- 
বার জন্য অতি সত্বর আপন সম্ম.খে আনয়নের অস্থমতি করিলেন ॥ ৯ ॥ গ্রায়ান্ 
রামচজ্র পিতার বনে প্রবেশ রুরতঃ দুরে হইতে পিতাকে সনার্শন করিয়া কৃষ্চা- 
গদি পুরি প্রণিপাত করিতে লাগিলেন || ১০ ॥ সর্ব ভূমিপতি রাজা দ্রশরথ 

অবনত্ত প্রিয়বন্তানকে বাহু প্রসারণ পুর্বক উঠাইয়! আলিঙ্লন, এবং রামের বলি- 
বার জন্য একখানি [মনোহর রুচির আসন প্রদানের অনুমতি করিয়া পুনর্বার 
বলিতে লাহিলেন ॥ ১১. || হেরামচক্র! এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, জীব- 
নের এতাবদীর্ঘ'সমক্ন পর্যন্ত ধখন যে সুখসস্তোগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তখনই 
তাহাঁসম্ভোগ করিয়াছি, অপরিষিত সম্পত্তি যে সকল যজ্ কর্টে দক্ষিণ দিতে হয়, 
অর্থাৎ বছ বায়সাঁধ্য শত শত হজ্তকর্ণদ প্রভূত দক্ষিণ, দ্বার সম্পন্গ করিয়াছি ॥ ১২। 
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১৮ | রামীয়ণৎ (৩য়ঃসর্গ| 

জাতমিষ্টমপভ্যং মে স্বমপানুপমং ভুরি | 
দত্তরমিউমধীতঞ্চ ময়] পুরুষসন্ত || ১৩.| ..... 
অনুস্ভুতানি সর্বাণি চিরং রাজ্যনুখাঁনি চ |. 
দেবর্ষিপিতৃবিপ্রাগামনৃণেহিক্সি তথানঃ || ১৪ || 
ন কিঞ্থস্মিম কর্ডব্যং হবান্যব্রাছিষেচনাঁৎ | 
অতন্াং যদহং ব্রয়াং তন্মে দ্বং কর্ত,মর্থনি || ১৫ || 
অন্য প্রকৃতয়ঃ সর্বব। স্বামিচ্ছন্তি নরাধিপং| 
অতন্তবাং যৌবরাজেযহ মভিষেক্ষ্যামি পুজ্বক || ১৬ | 
রাত্রযন্তে ৮ তথ রাম স্বপ্রান্ পক্চামি দারুণান্ । 
ননির্ঘাতা মহোন্কাশ্চ পতিতা হি মহাত্বনাঃ || ১৭ || 
উপসৃষঞ্চ$ম রাম নক্ষত্রং দাঁরুণৈগ্র হৈঃ | 
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ স্্ষ্যাঙ্গারকরান্থতিঃ || ১৮ || 

অনুবান। 

হে পুরুষোত্তম রাম ! তুমি আমার অভিলবিত প্রিয়পুত্র জন্মিয়াছ, এবং পৃথি- 
বীতল্লে তুমি অন্থুপম অর্থাৎ তোমার রূপের বা গুণের তুলন। দিবার স্থল নাই, 
জমি পুর্বে বাচক দিখের অভিলাষ পুরণ করিয় যে দান করিয়াছিলাম, এবং 
নিয়ম গ্রহণে যে বেদাদিশাস্্রধ্যন্ত্জী করিয়াছিলাম, সেই সকল পুগ্ফলেই আমি 
ভোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি১ 1 ১৩ || আমি চিরকাল সমুদায় রাজ্যের সুখসস্তোগ 

করিয়াছি দেবঙণ খধিখণ পিভৃখণ ও ব্রাহ্মণগণের সণ হইতে পরিসুক্ত, হইয়াছি' 
আমার এক্ষখ্টজে আত্ম পরিশৌধনীয় কোন খণ মাত্রই নাই, এক্ষণে তোমার 

অভিষেক ব্যতিরিক্ত আর 'অন্য কোন কার্ধ্যই আমর কর্তব্য বলিয়া গণনীয় 
হইতেছে'না। অতএব আমি তোমাকে বাহ] বলি এক্ষণে তাহাই তোমার কর্তব্য 
হহীয়াছে || ১৫ || অদ্য আবালবদ্ধ সমস্ত গ্রজাগণ তোমাকে রাঁজসিংহাসনারূঢ় 
দেখিবার প্রার্থন করিতেছে, হে পুভ্রক ছে রাম !. এই জন্য আমি তৌমাকে কল্বী 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব |. ১৬. 11. রৎষ রাম !' আমি -রাত্রিশেষে অভি 
দারুণ অতি ভয়ানক অমঙ্গলস্চক 'বহুশঃ প্বপ্প অদ্য লন্দর্শন, করিয়াছি আঁকাশ- 
ঞ্চুল হইতে অভি প্রচণ্ড শব্দে ঘন ত্বন ভাঁধণ উল্কাপান্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ 
এবং এ স্বপ্ন মধ্যেই দৃষ্ট ইল যেন জ্যোভিংশান্ত্রে জপ্ডিত দৈবজ্ঞের! আমায় 
বলিতেছেন, ধে মহারাজ! ভুর্ধ্য মঙ্গল রাহ প্রত্থৃতি দারুণ ক্তুর গ্রহগণ কর্তৃক 
আপনার জন্মনক্ষত্র উপস্হষ্ট অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে ১৮ || 



তয,সর্গ।)  অধোধ্যাকাণ্ডঃ। ১৯ 

প্রায়শে হি নিমিত্তান। মীদ্বশানাং সমুন্ভবে | 
রাজা বা মৃত্যুমাপ্জোতি রাউ্উং বা নাশমৃচ্ছতি || ১৯ | 
তক্যাঁবদেষ মে চেতো। ন বিনুছাতি রাঘব । 
তাবদেবাভিবিক্ষ্যে-ত্বাং চল! হি প্রাণিনাঙ্রতিং | ২ | 
অদ্য চন্দ্রোহভ্যুপগতঃ পুষ্যাৎ, পুর্ববং পুনর্ধ্বস্ুং | 
শ্বঃ পুষ্যযোগং দিয়তং বক্্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ || ২১ || 
তত্র দ্বমভিষেচ্যশ্চ মনস্বরয়তীব মাঁং। 
শবস্বাহমভিযেক্তান্মি' যৌবরাজ্ো পরস্থপ | ২২ ॥ 
তল্মাৎ শুয়াদ্য ব্রতিনা নিশেয়ং নিয়তাত্বনা | 
সহ বধ্বোপবস্তব্য! দর্ভসংস্তরশায়িনা || ২৩ || 
সুহদতূপ্রমত্তাত্তবাং রক্ষন্ভুদ্য প্রযত্বতঃ| 

তবস্তি বছবিক্মানি কার্ধযাণ্যেবস্ষিধানি হি || ১৪ || 

অন্ধবাদ। 

হেরীম! স্বপীবস্থায় ঈদৃশ অমঙ্গলনচক নিমিত্ত সকল সন্দর্শন হইলে 

প্রায়ই রাঁজার মৃতু অথব] তাহার রাজা বিনাশ হইয়] থাকে ॥ ১৯ ॥ অতএব 
বৎস! আমার চিত্ত যাবৎ মোহগ্রন্ত না হয় তারৎ কালের মধ্যে আমি ভোমাকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব কোনমতেই ইহাতে বিলম্ব করিব না, কেননা প্রাণি 
দিগের গতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ কখন যে কি ভাবের উদয় হয় তাহা কিছুই বল 
যায় না) ২০ ॥ অদ্য নিশানাথ পুষ্যানক্ষত্রের পুর্ব পুবর্বস্থ নক্ষত্রে গমন্ 
করিয়ীছেম, কল্গী পুষ্যানুক্ষত্র স্কুইবে, দৈবজ্ঞ ব্রান্দণের1 ইহাঁকেই পুষ্যযোগ বলিয়া 
বর্ণনা করেন॥ ২১৯ ॥ সেই গুয্যাযোগেই তোমায় অভিষেক করিবার জনা 
আমার মন অতিশয় ত্বরখস্বিত হইতেছে, অতএব হে শক্রতাঁপুন রাম ! কল্দী আমি 
তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব ॥ ২২ ॥ এজন্য অদ্য তুমি অভিষেক 
বিষয়ে ব্রতী হুইয়| আত্মসংযমন পুর্বর্কক কুশময় শর্ধ্যায় শয়ন করিয়া বধূ জানকী 
সমভিব্যাহাঁরে অনশনে নিশী যাপনা করিহ ২৩ ॥২রাম ! আজি আমার 
প্রি স্ুহৃৎ বন্কুবাধ্ধব সকলে সীবধ্ধীনে অতিমাত্র প্রযত্ন ঈহকাঁরে তোমার রক্ষণা- 
বেক্ষণে নিযুক্ত থাকুন্, কেনন| ঈদৃশ মহারস্ত কার্ধ্য সকল আঁরন্ত করিলে প্রা্সই 
তাহাতে 'অশেষবিধ বিক্ম উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ 



৩ রাগাযর়ণধ। (আঁ) সর্গ | 

নির্বাসিতচ্চ ভয়তো| যাঁবদেব পুরাদিতঃ | 
তাবদেবাভিযেকস্তে প্রাণ্কাঁলে৷ মতো সম || ২৫ || 
কামং খল তাং বৃত্তে ভাতা তে ভরতঃ স্মিঙঃ | 
জোসষ্ঠানুবর্তী ধর্মাআ সাগুব্রেণেশো জিতেন্টিয়ঃ || ২৩ || 
কিন্তু চিত্তং মনুষ্যাখাঁং জানণম্যৈধ যথ! চলং | 
সতাঁংশ5 ধর্শরুত্যানি কতশোতানি রাখিব || ২৭ || 
ইত্যুক্তা সোহভ্যনুজ্ঞাঁতঃ শ্থো৷ ভাবিন্যভিখেচনে । 
ব্রজেতি রামঃ পিতর ধতিবাঁদ্যাভ্যয়াদীহং || ২৮ || 

প্রবিশ্ঠ চা্মনো বেক্ম রাজ্ঞাদিফ্টেখভিষেচদে | 
তষ্মিন্ ক্ষণে বিনির্গত্য মাতুরক্তঃপুরং যঘৌ || ২৯ || 
তত্র তাঁং প্রণভাঁমেব মাতরং ক্ষৌোমবাসসাঁং | 
দদর্শ যাঁচমাঁনান্ত দেবতাঁবেঙ্খলি শ্রিয়ং || ৩০ || 

অনুবাদ । 
যেদিন এখান হইতে মাতুলালয়ে যাইবার জন্য ভবতকে অনুমতি দিলাম, 

সেই দিনই তোমায় রাঁজাভিষিক্ত করিবার অভিলাষ আমার মনোমধ্যে সমুদিত 
হইয়াছিল, কিন্ত সময় অভাঁবে তখন না হওয়াতে প্রাগ্ডকাঁলে অভিষিক্ত করিব 

ইহাই স্থির করিয়া রহিপাছিলাম ॥ ২৫ ॥ হেরাম! তোমার অন্ুজভাত1 ভরত 
অতিশয় সৎত্বভাব, তোমার প্রিয়, এবং অগ্কুচর ভাহাতে সন্দেহ নাই, সতত সতা- 

ধর্ম পরায়ণঃ সমুচিত ক্রোধন স্বভাব, অথচ ইঞ্ড্রিয় সমুহকে জয় করিয়াছেন ॥ ২৬॥ 
কিন্ত 'মানবগণের মনের যেরূপ চাঞ্চল্য তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, অর্থাৎ শুভ 

কণ্াস্ঠীন মমে করিলেই কযা কর্তব্য বিলঘে সিদ্ধি পাঁয় না। সাধু পর্তিতগণেরা 
ধর্মাকরর্ণীদির সমাপন করিতে পারিলেই সেই কর্পের প্রশংসা করিয়া খাফেন ॥ 
॥ ২৭ ॥ হেরামচন্দ্র। কল্গী তৌসার অভিধেকজ্ছইবেএখন গৃহ প্রতিগমন কর, 
প্রীরবাম এই কথা শ্রবণ করিয়া পিভৃচরণে প্রণতিপুর্ধর্ফক উদঁজ্জীমতে তথা হইতে 
'্সাপন বাস ভবনে গমন করিলেন ॥ ২৮ 1 আপন গৃ্ছে গ্রবিষউ হইয়া কতিপয় 
সময়কে অতিধাহন করিয়া পয '্াজনির্দিষ্ট অভিষেক সময় উপস্থিত হইলে 
রাম তৎক্ষণাৎ কৌশলা। জননীর অন্তঃপুর মধ্যে গ্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥ 
ভৎ্ফালে কৌশল্যা ছ্েীঠপউদন পরিখান, ছুর্ধক দেবালয়ে গ্রবেশ ছুর্বাক দেব 
সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়! কৃতীঞলিপুটে বিনয়বগনে জ্রীরাঁমের রাজী প্রার্থনা করিভে- 
ছেন, এদন সময়ে র্মনাঁথ তথায় উপস্থিত হই দেবাঁপয়ে আঁগন কল্সযাণ ঘাচমানা 
জননীকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥ 



তা, সর্গ |) অধোগ্্যাকাণ্ডঃ | ৭১ 

প্রণগেষ চাগতা তত্র কুমির! লঙ্গমণত্তা | 

সীতা চ নন্দিতা শ্রুন্ধা ভ্রিয়ং রাদাতিফেচনং | ৩১ || 
তন্মিন কালে তু কৌশল্যা তম্থাধা মীলিতেক্ষণ! | 
কুমিব্রঘোপাস্তমীনা লীতয় লব্ঘখেন চ1/ ৩২ || 
শ্রদ্ধা পুষ্যেণ পুজল্য যৌবয়াজ্যাভিষেচনং । 
প্রাণায়ামেণ পুরুষং ধ্যাঁয়স্তী সা জনাদিনং || ৩৩ || 
তথা সংযামতাঁমেব লোহভিগমাধভিবাদ্য চ। 
উবাচ মাতরং মালে হর্ষস্ি্যলিদং বচঃ || ৩৪ | 
অস্ব পিত্রা নিযুক্তোহপ্মি প্রজাপালনকর্মাণি | 
ভবিতা শ্বোহতিষেকো। যে যথা বৈ শাঁসনং পিভঃ || ৩৫ || 
সীতা চোপধস্তব্যা রজমীয়ং ময়া সহ! 
এবমৃত্বিগ্রপাধ্যায়ৈঃ সহ মাস্ধক্তবান্ নৃপঃ || ৩৬ || 

অনুযাদ। 

স্মিত দেবী লঙ্গ্ সমভিব্যাহীরে পুর্বোই তথায় সমাগত] হইক্লাছিলেন, এবং 
জাীনকীও গ্রাথনাখের রাঁজভীভিযে সাদ গ্রবণে আনন্দিত যনে তথাক্স অবস্থান 
কদ্ধিতে ছিলেন ॥। ৩১ ॥ সেই সময়ে সুমিত ও সীভ! ও লক্ষণ কর্ভৃক উপান্ত- 
মানা কৌশল্যাদেবীনিমীলিত্ত নষ্ননে দেবসদনে অবস্থান করিতেছেম ॥ ৩২ ॥ 
এত. সময়ে কৌশল্যাদেবী প্ুব্যঘোগ প্রবর্ত হইলে প্রাণপ্রিত্রতম পুল্র রামচজ্্ 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন এই 'কথ] শ্রবণ করতঃ প্রাণায়াম পরায়ণা হুইক্সা 
পুরুযধোশ্তম নার়াদ্মণ জীজনার্দীনকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ 1 ভিত 
কালে শ্রীরঘুনাথ তথাম্স উপস্থিত হুইয়! জননীকে প্রণান্ত করতঃ খাতার আনদ্দ 
জন্মিবার লিমিত্ত সমাদর পুর্ববক 'এই কথা বলিতে লাশিগেল 1 ৬৩৪ ॥ 
মাতঃ! গ্রজার্ঈিগের রঙ্ষণাযেক্ষণ কর্ন পি আমাকে অন্থ্ঘতি করিতেছেন, 
'অভএব পিতায় আজ্াচঙ্গারে কষ্ছী আমার অভিষেক হইবে ॥ ৩ ॥ অদ্া- 
কার দিবারাতি জগানকীয় অন্থিত আমাকে উপাধী খাক্ষিভে হইথে। গুয়ৌছিত 
ও উপাধ্যায় গণ্ডিভগণের সহিত পরাঘর্শ করিয়া! বাক্ষ! এই কখা আমাকে অবজ্ঞা 
করিলেন॥। ৩৬ ॥ 
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যানি চাত্যস্তযোগ্যাঁনি শ্বে। ভাঁবিন্যতিষেচনে | 
তানি ঞ্ম মঙ্গলানাদ্য বৈদেস্থাশ্চাপি কারয় || ৩৭ | 
এতচ্ছ সা তু কৌশল্যা চিরকালাভিকাজিক্রিতং | 
্যবাস্পাকুলং বাক্য মিদং রামমতাঁষত || ৩৮ || 

বগুস রাম চিরঞ্জীৰ হতা.স্তে পরিপন্থিনঃ ূ 
জ্ঞাতীন্ মে স্বং তরিয়াংযুক্ত: সুমিত্রায়াশ্চ নন্দরয় || ৩৯ | 
কল্যাণে বরনুক্ষত্রে ময়ি জাঁতোহসি পুভ্রক | 
যেন হুয়া দশরখো! গুণৈরারাধিতঃ পিতা || ৪৭ ॥ 
অমোঘা বত মে তক্তিঃ পুরুষে পুস্ধরেক্ষণে | 
সেয়মিক্ষাকুরাজর্ষে; শ্রীত্বামদ্য শ্রয়িষ্যতি || ৪১ | 
ইত্যেবম্ক্তো মাত্রেদং রাঁমে। লক্ষাণমত্ত্রবী্ । 
প্রা্ডলিং প্রহ্বমানীনমভিবীক্ষ্য ম্মিতান্িতঃ || ৪২ | 

অন্ববাদ। 

অতএব ছে মাঁতঃ ! 'কমল্্ী অভিষেক হইবে তঙ্গিমিতত অদা যে যে মঙ্গলাচরণ 
'অতান্ত আঁবশাক হয় বিদেহতনয়1 সীতার ও আমার সেই সফল মাঙ্গল্য সংস্কার 
আপনি করিয়| দেউন ॥ ৩৭ ॥ কৌশল্যা দেবী চিরকালের অভিলধিত মনো- 
যত কথ। রামের মুখে শ্রবণ করিয়া! আনন্দীশ্র পরিপরঁত গদ গদ স্বরে রাঁমচন্দ্রকে 

বলিজেন॥ ৩৮ ॥ রেবংস রাম! তু 'চিরজীবী হও, তোমার. অনিউকারী 
সকল বিনষ্ট হউক: তুমি রাজী যুক্ত হইয়া "আগার ও স্থিত এবং জ্ঞাতিকুলের 
সর্বদা আনন্দ সম্বপ্ধন করহ॥ ৬৩৯ ॥ রেপুভ্র! তুমি লুপ্রশস্ত নক্ষত্রে কল্যাণ 
কর সময়ে আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, বদ্ধেতু তোমার পিতা দশরথ তোমার 
গুণন্বারাঁই আরাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ তাহ ন1 হইলে কি. রাজা, দশয়থ তোঁ- 
মার গুণগ্রামে এত বশীভূত হয়েন?॥ ৪০ '॥ পুরুষোস্তম পত্পপলাশ লোচন 
'তগবান্' জনার্দনে আমার অমোঘ ভক্তি আছে, সেই ফলে ইঙ্ষ্বাকু বংশীয় 
প্াজর্ধি দশরথের রাজাপ্রী (আজি তোঁমাঁকে আশ্রয় করিবেন ॥ ৪১.॥ *জ্ীরামচন্্ 
জননীর এইরূপ শ্সেহুগর্ত্তবচন শ্রবণে আনন্দিত মনে স্মের বদনে তৎ সন্গিধানে 
আসনাসীন বিনীভ প্রাঞলিহত্ত 'অন্থজ লক্ষ্মণকে দেখিয়! কহিলেন ॥ ৪২ ॥ 



৩য়; সর্গ 1) অষোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ২৩ 

লক্ষমণেমাং ময়! সার্ধং প্রশাি বং বনুদ্ধরাঁং। 
দ্বিতীয়ো মেহস্তরআ তং স্বামিয়ং ভ্রীরুপস্থিতা || ৪৩ || 
সৌমিত্রে ভুজ্ঞ তোগ্াংস্থমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ। 
জীবিতঞ্চ হি রাজ্য তবদর্থমভিকাময়ে || 8৪ || 
ইত্যুক্তু। লঙ্মণং রামে! 'মাতরাঁবভিবাদ্য চ| 
অত্যনুজ্ঞাপয সীভাঞ্চ জগাম স্বং নিবেশননং || ৪৫ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাঁমরাজ্যোপনিমপ্রণং 
নামঃ ভৃতীয়ঃ সর্গঃ || ৩।| 

অন্গবাদ। 

জাঁতঃ লক্ষণ! তুমিও আমার সহিত এই সসাঁগরা ধরাঁমগুলের শাসন বিষয়ে 
প্রতিষ্ঠিত থাক, কেনন] তুমি আমার দ্বিতীয় প্রীণস্বরূপ হও, সুতরাং এই রাঁজ- 
লক্ষ্মী অবশ্য তোমাকে উপস্থিত! হইবেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতঃ সৌমিভ্রেয় 1 তুমি মনো- 
মত বাঞ্ছিত সকল সুখসস্তোগ কর, ও রাজ্যস্থুখের অন্থুতব করহ, আমি এই প্রাণ ও 
এই রাঁজ্য কেবল তোমার নিমিত্তেই কামন] করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ শ্রীরীমচত্্র লক্ষ্মণকে 
এই: কথ] বলিয়| কৌশল্যা ও স্থুমিত্রা জননীকে প্রণাম করতঃ, পরে সীতা দেবীকে 
সম্বর্থন' 8৪৪ স্বকীয় বাঁনতবনে প্রত্যাগমন করিলেন ॥। ৪৫ ॥ 

ইতি চুরিংশতি সাহত্য বালসীকীয় রাখায়ণ সংহিত্ায় অধোধ্যাকাণে 
ভ্ীরামের রাজ্যপ্রাণ্ডির নিমজ্ত্রণ নামে তৃতীয় সর্গঃ সমাগত ঃ॥ ৩॥ 



২৪ রামীগৎ (ধর্থ, সর্গ। 

ততুর্ঘঃ সর্গঃ | 
ন চিন্তয়াসে। নৃপতিঃ শে! তাবিিবেচনে | 
পুরেশছিতং সসাহ্য় বপিষ্ক্গিদ মন্র্থীত্, || ১ | 
গচ্ছোঁপবাসং কাকুতস্থং কারয্লাস্য তপেবধন | 
শ্রীষশোরধূজ্যলাভায় বধ্বা সঙ্ছ বতত্রভং || & || 
তখেতি, চ সরাজান মুত্তগ বেদবিদস্বরঃ | 
স্বয়ং বশিষ্ঠে! ভগবান্ যযেো ররশমনিবেশনং || ৩ || 
উপবাসরিতুং রামং মন্ত্রপিষ্কনরপাঁরগঃ | 
ব্রাহ্মং রখবরং যুক্ষ মাস্থায় হুধ্তত্রক্ছঃ4| ৪ || 
সরামভবনং প্রাপ্য পাগুরাভ্রচযোপমং | 

তিঅঃ কক্ষ্যা রখেনৈব 'ধিবেশ স্বুনিনত্তমঃ || ৫ || 
তমাগতমৃষিং রাম স্বরমাণঃ সসংভ্রমঃ | 
মানগ়িষ্যন্ স মানাং নিশ্ক্রাম নিবেশনাঁৎ || ৬ | 

অন্ধবাদ | 

রাজা দগরথ কল্ী ভ্রীরামন্দ্রকে ফৌবরাক্ষে অভিষিক্ত করিব এইচিন্তায় চিন্ত- 
মান হইয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুরোহিতকে আন্বান করিয়া এই করি! বলিলেন ॥ ৬ ॥ 
হে তপৌধন! আপনি রামবাসে শীত্তর গমন করতঃ গ্রী ও যশ এবং রাজাযলাভের 

নিমিত্ত, ককুৎস্থ বংশগ্রঙগীপ ন্বরূপ শ্রিরাধচন্দ্রকে লীতার সহিত দ্বথাবিধানে 
উপবাস করাউন্ গিয়া॥। ৯» 17 লর্্ব বেদ দেদান্তবিৎশ্রে তগাান্ বশিষ্ঠ 
ম্ননি, তথাস্ত বলিয়া! নৃপতির নিকট হইতে বিদায় হইলেন, এবং স্বয়ং 
অনতিবিলম্বে শ্রীরামের বাসতবন প্রতিগদনের অন্ষ্ঠীন করিলেন ॥ ৩ ॥ 
মন্ত্রবিত্ন্ত্রীবর সর্ধ্ব মন্ত্র পাঁরগ মহর্ষি বশি্, রঘুনীথকে উপবাস করাইয়। 
রাখিবার জনা সুসজ্জিত ব্রাহ্ম রখবর আরোহণ করিয়া রামসদনে উপস্থিত 
ইইলেন॥ ৪ ॥ মহর্ষি সম্মুখে পাগুরাঁকার জলদমালার- ন্যায় শোতমাঁন 
রীম ভবনে প্রাপ্ত হইয়। রখারোহণেই তাহার তিন প্রকোষ্ঠ পৃর্ধযস্ত গমন করি- 
লেন ॥ ৫ ॥ রছুনাথ মাননীয় পুরোছিত মহাশয় সমাগত হইলেন দেখিয়। 
সসন্ত্রমে ত্বরিত গমনে নিকেতদ.হইতে বহির্নিগত হইয়া, বিনয়বচনে সুনিকে সত্র্ান 

স্ন্পিলন ॥ ৬ ॥ 



গর্ধঃ সর্গ 1) অধোধ্ণীকাওঃ ।  হ৫& 

অভ্যেত্য ত্বরমাণশ্চ রথাভ্যাসং মনীবিণঃ1 
“ততোহবতারয়ামাস পরিগৃহ রথাণ স্বয়ং || ৭ || 
স চৈনং প্রসৃতং দৃষ্টা শ্রসম্তাব্য প্রশব্য চ। 
প্রিয়ারং হর্যয়ন্ রামমিত্যুৰাঁচ পুরোহিতঃ ॥ ৮ | 
প্রসন্নস্তে পিতা রাম ফৌধরাজ্যমবাপ্লাযবি। 
উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়্া || ৯ | 
প্রাতত্ভামতিযেক্তা হি যৌৰরাজ্যে নরাঁধিপঃ | 
পিতা দশরথঃ প্রীত/ যাতিং নন্ভষো! যথা || ১৭ || 
ইত্যুত্তণ ম তদা রামমুপবাসং যতব্রতং | 
মন্ত্রবি কারয়ামাস বৈদেহা৷ সহিতং মুনিঃ|| ১১ || 
সতে বথাবদ্রামেণ স রা'জগুরুরর্চিতঃ | 
'অত্যন্নজ্ঞাপ্য কাকুতস্থং যযৌ রাজনিবেশনং || ১২ || 

ভনুবাদ | 

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দ্রুততর গমনে সর্ব জ্ঞানসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ বশিষ্ঠ দেবের 
সথের সঙ্গিধানে সমাগত হইয়া! স্বয়ং মহর্ষির হস্তগ্রহণ পুর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ 
করাঁইলেন ॥ ৭ ॥ বশিষ্ট মুনি রঘুনাথের এইরূপ সদ্বাবহার সন্দর্শনে সন্ত্ট ুইয়| 
অশেষবিধ ধন্যবাদ প্রদান পুর্ব্ক তাঁহার সহিত সদাঁলাঁপ করিতে লাগিলেন, 
এবং পুরোহিত বশিষ্খষি রামচন্দ্রের প্রীতি উৎপাদন জন্য প্রিষ্ার্থ বাঁকা কছি- 
তেছেন॥ ৮ ॥ হে রদ্ধুকুলাবতাঁর রাম ! তোমার পিত। রাঁজাধিরাজ গ্রীদশরথ 
আপনার উপর সমধিক প্রসন্ন হইয্াছেন, কল্ী পিত্প্রসাদে ্লাপনি যৌবরাজ্য 
প্রাপ্ত হইবেন, এতজ্জন্য জীনকী সমভিব্যাহারে অদ্য তোমাকে অনশনে অবস্থান 
করিতে ছইবেক॥ ৯ পা যেমন নহুষ রাজা প্রীতি গুর্ব্বক ন্বপুক্র যযাতিকে যৌব- 
রাঁজাভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তোমার অভিষেক কর্তা -রাজাধিরাঁজচক্রবর্তি পিতা 
দশরথ সেইরূপ কলী পরাতে তোমুকেও যৌবরাজ্য অভিবিত্ী করিবেন ॥ ১০ ॥ থই- 
রীপ প্রিয়ালাপকরণান্তর 'সন্ত্রবেত্তা পুরোছিত বশিষ্টমুনি বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার 
সহিত রঘুবর রাঁমকে এই প্রকার সংযম পুর্ব্বক উপবাঁসের উপদেশ দিলেন, অর্থাৎ 
অনশনে কালহরণ করিতে হুইবে ভ্ীরামকে এই অন্কুমতি গ্রদীন করিলেন ॥ ১১ ॥ 
অনন্তর শ্রীরামটন্ত্র কর্তৃক রাঁজ পুরোহিত যথাবিখি সমর্টিত হইয়। রগ্বুনাথের 
অনুমতি লইয়! নৃপতি সঙ্গিধানে প্রভ্যাগমন করিলেন ॥ 5২ ॥ 

(৪8৪ 



২৩ রামায়ণৎ (৪র্থঃ বর্গ | 

নুতিস্তত্র রামোঁছপি সহাপীনৈঃ প্রিয় দৈঃ | 
নভাঁজিতে। বিবেশান্তস্তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ || ১৩ || 
হক্টনারীনরধুতং রাজবেশ্ম তদা বতৌ। 
যথা মস্তদ্ধিজগণং প্রফুল্পনলিনং সরঃ || ১৪ || 
স রাম ভবনানির্যযাম্মুনিঃ কৈলাননন্নিভাৎ। 
বর্বতো দদুশে মার্গং বশিক্কে জনসন্ক,লং || ১৫ || 
রন্দবূন্দৈরঘোধ্যায়াং রাজমার্গহ সমস্ত | 
বভূব চাতিসন্বাধে! জনৈর্জাতকুতুহলৈঃ |॥ ১৬ || 
তদ] হি নৃত্যমানব্য হর্ষোভূভোর্সিতিজলৈঃ । 

বভুব রাজমার্গস্ত সাগরন্তের নিস্বনঃ|| ১৭ || 
সিক্তসংযৃষ্টরখ্যা হি সা রাজপথমলিনী | 
আশীদঘোধ্যা নগরী সমুচ্ছিতরৃহর্ধজা. ১৮ || 

তনুবাদ| 

সতৌজ্ছ্বালকা রী শ্রীরামচন্ত্র তখন সহাসীন প্রিয়ন্বদ বয়স্যবর্গ বর্তৃক আরাঁধিত 
হইয়া! তীহাদিগের সম্বর্ঘনা করণ পুর্ববক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩ 
এই সনয় হর্যাবত নরনারীগণ যুক্ত! অযোধ্যানগরীর সেইরূপ মহতী শোভ। 

জন্সিয়াছিল, যজ্রপ প্রফুল রত ও প্রমন্ত বিহঙ্গগণ ম্ডিত সরোবরের শোভা 

হইয়। থাকে ॥ ১ ॥ বশিষ্ঠ মুনি কৈলাস শিখরের সমান শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্রের 
বাঁস ভবন হইতে বাহর্নির্ণত হইয়া আগমন কালে দেখিলেন যে রাজপথ সকল 

একেবারে জনসমুহে পরিপু হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ অফোধ্যা নগরের রাজপথের 

চতুর্দিকে প্রজাঁলোক সকল কৌতুকাক্রান্ত এবং বৃখে যুথে জাত কুতু্ছল জনগণ 
কর্তৃক রাঁজমার্গ অতিশয় বিরল হইয়া] উঠিয়াছে ॥ "১৬1 বাঁভীহত ত উর্সিমালী 

জলনিখিতে তরঙ্গমাল1 উত্থিত হইলে যেমন গম্ভীর জলকোলাহল ধনি বিস্তা- 
র্িত হয়, সেইরূপ রামাতিবেক উৎসবে জনৌধে পরিপুর্ণ অযোধ্যার রাঁজমার্থ নৃত্য 

মান প্রায়, তাহাতে তরঙ্গমালী সাগরের কেলাহল ন্যায় মহাহর্ধ ধনি উত্থিত হ্ই- 

তেছে ॥ ১৭ ॥ রাঁজমার্গমালিনী অযোধ্য। নগরীর রাজপথ লকল 'জলধারায় অভি- 

বিজ, ও উৎকৃষ্টরূপে মার্জিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত হইয়াছিল, অতিপ্রশস্ত বিস্তৃত ও 

: উদ্দণ্ ধুজ্গা পতাকা মগ্ডিতা অবৌধা। নগরী অত্যান্ত শোভুমানা হইয়লাছিলেন ॥ ১৮ ॥ 



৪র্ঘ, সর্গ |) অযোধ্যাকাঁওঃ ৷ চে 

তদ। হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালজনে জনঃ | 
'রামাতিষেকমাঁকণজ্ঞম্নাকাজজ্নছদয়ং রবেঃ|| ১৯ || 
গ্রজালগ্কারভূতং হি জনস্তাঁনন্দবর্ধনং | 
উত্নুকোহভূজ্জনে! দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎ্সবং || ২* || 

. এবজ্র জনসম্বাধং রাঁজশার্গং পুরেোহিতঃ 

গাহনিব জনৌঘং তং তদ| রাজকুলং যযৌ || ২১ || 
সিতাত্রিশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহা সঃ | 
সমায়য় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ|| ২২ || 

তমাগজ্ঞতিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ | 
পপ্রচ্ছ সচ তস্মৈ তত কৃতমিত্যভ্যবেদয়ৎ | ২৩ || 

তেন চৈর তদ] তুল্যাঃ সহাসীনঃ সভাসদঃ | 
আসনেত্যঃ সনুত্তস্থ $ পুজয়ন্তঃ পুরোহিতং || ২৪ || 

অভবাদ। 
তখন অযৌঁধ্যাধিবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ,কি বাঁক কিব! বৃদ্ধ ব্যক্তিমাঁরই সকলে 

সুর্য্যোঁদয়েতেও নিস্পৃহ হইয়া কেবল শ্রীরাঁমের রাঁজাঁভিষেক প্রার্থনা করিতেছিল, 
সর্ধযদয়ের আঁকাজ্ক্া করেন নাই, ইহার তাৎপর্ধয এই যে সকলেই বেলা প্রতি দৃষ্টি 
ন] রাখিয়া আবশ্যকীয় নিত্যকৃত্যাঁদিতে বিস্ম.ত হইয়াছিল | অথবা পূর্বোক্ত প্রস্তারে 

অবশেষ রাত্রি বেলাতে চিন্তা করিয়।ছিল, যে স্ুর্ষেযোদয় হইলেই রাম রাজা হই- 
বেন, অতএব কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত? হইয়া সুর্ধোর উদয় হয়, একাঁরণ “ অকাজ্ৎ ,, 
শব্দ প্রয়োগ ছুইয়াছে ॥ ১৯ ॥ প্রজাঁলোকেরা আপনাদিগের অলঙ্কারের ন্যায় জন 
গণের আনন্দ বর্ধন অযোধ্যানগরীর সহোৎ্নব দেখিবার জন্য সম্যক্ উত্ন্সুক হুইয়] 

চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল ॥ ২০ ॥ বশিষ্ঠ পুরোহিত এই প্রকার জনগণে পরিনত 

রাঁজমার্গে লোকসমুহকে ঠেলিতে ঠেিতে তখন রাঁজভবনে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ 
সুরাঁচার্য্য স্থুরেশের সুহিত যেরূপ সাক্ষাৎ করেন, মহর্ষি বশিষ্ঠও তুহ্ছিনাঁচলের 
শিখর সদৃশ অত্ুযুচ্চ রাঁজপ্রাস্বাদ আরোহণ করিয়। নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন || ২২ 1 রাজ! দশরথ আপনার সন্গিধাঁনে গ্রত্যাগত কুলপুরো হত 

বশিষ্ঠ ধষিকে সন্দর্শন করিয়া শ্বীয় রাঁজাসন পরিহার পুর্ব্বক তাহাক্ষে কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর্ষ্য কর্তব” কর্মের অন্থষ্ঠীনকরিয়া আসিয়াছি এই সংবাদ 
রাজাকে জীনাইলেন | ২৩-।| যখন বশিষ্ঠমুনি সন্দর্শনে ভূপতি আঁসন হইতে 
গ্লাত্বোথান করিতেন তখন তাঁহার সহাসীন সামাজিক গণও আমন হইতে উদ্ষিত 
হইয়া পুরোছিভ মুমিবরের সমুচিত পুজ| করিয়াছিলেন 1 ২৪ || টু 



২৮ | রানায়গং | ( ধর্থ বর্গ | 

গুরুণ৷ সোহভ্যনুজ্ঞাতো। মন্গুজৌঘং বিসৃজ্য তং । 
বিবেশান্তপুরং রাজ। নিংহে! গিরিগুহামিব || ২৫ || 

তদতাদগ্রং প্রমদাজনাকুলং মহেম্দ্রবেন্ম প্রত্িমং নিবেশনং। 
স শোতয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ শশীব তারাগণমন্ক,লং নতঃ | ২৬। 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাঁমাভিষেকোপবাঁস 
বিধানং নাস চতুর্থঃ সর্গঃ|1 ৪ || 

অনুবাদ । 

বশিষ্টঠমুনি নৃপতিকে অন্ুমতি করিলে পর রাজ সভাসদ মন্ুজব্গকে বিদায় দিয়। 

সিংহ যেরূপ গিপ্রিগন্বরে প্রবেশ করে সেইরূপ স্বীয় মন্তঃপুর মধ্ো প্রবিষ্ট 

হইলেন || ২৫ || রাজা দশরথ অতিশয় সমৃদ্ধি সম্পন্ন, প্রমদীজনগণে 
পরিব্যাণ্ত, মহেত্র পুর সমান নিকেতনকে শোভিত করিয়! স্বভবনে প্রবেশ 
করিলেন, তারাগ্ণ পরিরৃত নভোমগুলে চন্দ্রমা' যেরূপ শৌতনীয় ভাদৃশ 
প্রমদীগণ বেষ্টিত রাজ] চক্্রবৎ শোভা! ধারণ করিয়াছিলেন || ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ্য বান্ীকীয় রাঁমায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
রামভিষেকের উপবাস বিধাঁন নামে চতুর্থ সর্গ সমাপন || ৪ || 



(মস) অফোধ্যাকাওঃ ৷ ২৯ 

গ্রঞ্চমং বর্গ | 
গ্রে পুরোহিতে, রামঃ ল্লাতঃ প্রযতমানসঃ| 
সহ পত্ব্যা বিবেশাখ লক্্যা। নারাঁয়ণো যথ। || ১ || 
প্রগৃস্থ শিরস1 পাত্রীং হৰিষো। বিধিবন্তদা | 
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাঁৰ ভ্বলিতেহনলে || ₹ || 
শেবধ্চ হবিবক্তস্য পাস্যাশাক্যা্মনো হিতং | 
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং স্থাভীর্েে কুশসংস্তরে || ৩ || 
ৰাগ্যতঃ সহ বৈদেদ্থা তুত্ধা নিষভমৈথুনঃ | 
শ্রীমত্্যায়তনে বিঝেগাঃ শিশ্টে নরবরাতজঃ || ৪ | 
একঘাঁষাবশিষ্টায়াং রাত্রযাং তু প্রতিবুধ্য সং 
অলঙ্করবিধিং কণ্মং কারয়ামাস বেশ্মনঃ || € || 

ততঃ শৃণুন শুতা বাচঃ স্থৃভমাগধবন্দিনাঁং। 
পুর্ববাং সন্ধ্যাম্বপাঁসীনে৷ জজাপ ঘতমানসঃ || ৬ || 

অন্ুবাদ। 

অনন্তর হর্থি বশিষ্ঠ পুরোহিত গমন করিলে পর, স্তীরামচন্্র স্পান করিয়। 
পবিত্র মনে লক্মীসহ নারায়ণের ন্যায় জানকী সমভিব্যাহাঁরে হোমে প্রবেশ 
করিলেন ১ ॥ রগ্থুনাথ শ্রীরাম ঘততাঁজন মস্তকে গ্রহণ করিয়। বিধানান্থসারে 

পরম্ঞদবভার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে আজ্যাহুতি প্রদান করিলেন ॥ ২॥ 

আত্মহিতস্কেষি রামচন্দ্র জ্থীয় মঙ্গল সম্বর্ধনার্থ নারায়ণ দেবকে স্মরণ করিয়| 

আস্তীর্ণ কুশময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া হুতশেষ হবি ভোজন করিলেন ॥ ৩ ॥ 
রাজনন্দন জ্্রীরামচত্র জ্লান্কী ষমভিব্যাছারে বিলাস পরিহাসাদি পরিহার 
গুর্বাক কৌনাবলঘ্বনে সুশোভিত তগবান্ নীরায়ণ দেবের মন্দিরে শয়ন কিয়! 
থাঁকিলেন ॥ ৪ ॥ ক্রমে যাঁমিনী অবলক্ন। ' অর্থাৎ এক গ্রহর মাত্র রীদ্ি, অবশিষ্ট 
আছে এমন সময় চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া শষ হইতে গাত্রোখান, করতঃ যাবতীস্স- 

অলক্কারে গৃহের. সঙ্জ1 সম্পাদন করান্লেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর সত ও মাগধ অর্থাৎ 
ভটটাদি স্ততি পাঠরকদিগের মুখে স্ুরচিত বিবিধ স্তোত্র পরম্পরা শ্রবণে প্র্থু- 
দিাস্তঃকরণে সংযতমনে কুশীসনে সমাসীন হইয়! প্রাতঃলন্ধ্যার. উপাঁষনা করিতে 
লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 



৩৪ রামায়ণ । (৫ম, সর্গ। 

তুষ্টাব প্রযতশ্চৈব প্রণম্য মধুসুদনং 1 
বিমলক্ষৌমসম্বীতো বাচয়ামাস চ দ্বিজীন্ || ৭ | 
তেষাং পুণ্যাহঘোযষোহথ গম্ভীরমধুরভ্তদা | 
অযোধ্যা পুরয়ামাস তূর্যযঘোষবিমিভ্রিতঃ || ৮ | 
কৃতোঁপবাসন্তত তদ। বৈদেহা সহ রাঘবং। 
অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্থা সর্ধবঃ প্রমুমুদে জনঃ | ৯ | 
ততঃ পৌরজনঃ সর্ব? শ্রন্থা রাঁমাঁভিবেচনং। 
প্রভাতাং রজনীংপ্বীক্ষ্য চক্রে শোঁভাঁং পরাঁং পুনঃ || ১০ 11 
নিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতাঁয়তনেষু চ।. 
চতৃষ্পথেষু রখ্যান্থু চৈত্যেক্ঘউ্রালকেষু চ || ১১ || 
নানাপণ্যসম্দ্ধেযু বণিজামাপণেযু চ। , 
কুটুশ্ষিনীং সমৃদ্ধানাঁং গ্রীমত্ুস্ু ভবনেষু চ|| ১২ || 
সভান্ু চৈৰ সর্ববানু বৃক্ষেত্যালক্ষিতেষু চ | 
ধ্বজাঃ সমুচ্ছিতাশ্চত্রাঃ পতাকাশ্চাতবংস্তথা || ১৩ || 

অনুবাদ। 
অনন্তর জ্ীরীমচন্দ্র বিমল পউবসন যুগল পরিধান করিয়া পবিত্রমনে প্রণতি 

পুর্ব্রক মধুজ্দনের স্তব করিলেন এবং ব্রাঙ্গণগণকে স্বস্তিবাঁচন করিতে আজ্ঞ 

দিলেন॥ ৭ ॥ তখন রঘ্ুনাথের অন্মতিক্রমে ব্রাহ্ষণগণ গন্তীরম্বরে মধুরা- 

ক্ষরে যে পুণ্াছ স্বস্তি খদ্ধ্াদি শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তাহ! তৃর্ধ্য 

ঘনির সহিত অর্থাৎ সঙ্গীত শব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়! অযোধ্যা নগরীকে পরিপুর্ণ 
করিল ॥। ৮ ॥ নগরবাসী লোক সকল রঘুনাথ রাজ্যাতিষিক্ত হবেন 

বল্লিয়। জানকী সমভিব্যীহীরে উপবাস করিয়া! রহিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া 
সে সময় সকলেই অতিশয় হর্ধযুক্ত হইলেন ॥ ১ ॥ পুরবাসি জনের শ্রীরাঁষ- 
চন্দ্র রাঁজ্যাতিবিক্ত হইবেন এই কথা শ্রবণ করিয়৷ সমস্ত শর্বরীই সুর্ধ্যোদয় 
প্রতীক্ষায় থাঁকিলেন, পরে রজনী প্রভীত1 হইল দেখিয়া! সকলে পুনর্ধাঁর স্ব স্ৰ 

ভবনের মনোহর শো] সন্বর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ শারদীয় শ্বেতান্মুদ 
ন্যায় ও সিতপর্ব্বভশিখর নটায় দেবতাদিগের উচ্চ মন্দির, ও নগরের চতুংঙ্পথ, 
ও উপপথ, ও অদ্য্ুচ্চ পাঁদপ, এবং সৌধ শ্রেণী ॥ ১১ ॥ 'অশেষবিধ পণ্য 
পরিতর্ণ বখিগজনদিগের বিক্বেয় স্থান, ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন কুট্ঘদিগের সুশ্বীক 
ভবন অর্থাৎ অভাদলিকৌপরি॥ ১২ ॥ আর সমুদায় সমাজগূহে ও মহীরুহ 
সকলের উচ্চভাগে সর্বত্রই বিচিত্র ্জ| ও পত়াঁক| উভ্ড়ীয়মান1 হইল॥ ১৩ ॥ 
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রা গারনানাঞ্চ গারতাং | 
নঃকর্ণনুখ। বাচঃ অয়স্তেইথ সমস্ততঃ || ১৪ || 
টার কথাশ্চক্র র্দিখো জনাঃ। 
রামাতিষেকে সম্প্রাপ্তে চন্ধরেষু গৃহ্যুচ || ১৫ || 
বালাশ্চাপি ত্রীডৃমানা'গৃহদ্বারেষু সর্ব্শঃ| 
রামাভিষ্টবসংযুক্তাশ্চক্রিরে তে মিথঃ কথাঃ || ১৬ || 
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধুপগন্ধাধিবাসিতঃ| 
রাঁজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে || ১৭ | 
প্রকাঁশীকর ার্ঘঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়! | 
দীপর্ক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরখ্যান্ছু সর্ববশঃ || ১৮ || 
অলম্কাঁরং পুরন্তৈবং কত্বা চ পুরবাসিনঃ| 
আকাঙ্জন্তে। হি রামন্ত যৌবরাজ্যাভিষেচনং || ১৯ || 

অন্নবাদ | 

প্রীরামচন্দ্রের অতিষেকোৎসবে কোথাও নটর] স্ৃতান মান লয় "মুঙ্ছনাদি 
বিশুদ্ধত্বর সংযোগে সুমধুর গান করিতেছে, কোথাও বা নর্তকের। হাবভাব 
বিস্তার করত নৃত্য করিতেছে, মন ও কর্ণসুখপ্রদায়ক নুশ্রীব্য বিচিত্র বচন গ্রথিত 
সঙ্গীতধনিতে সর্বত্র পরিপুর্ণ হইতে লাগিল ॥ .১৪ ॥ শ্রীরামের অভিষেক সময় 

উপস্থিত হইলে সকল লৌক" গৃহে গৃহে বাহিরে বাহিরে সর্বত্র কেবল জানকী 
নাথের অভিষেকস্থচক কথ! পরস্পর কহিতে, লাগিল ॥ ১৫ ॥ বালকের! 
আপনাদিগের গৃহদ্ারে*বসিয়! খেলা করিতে করিতে সর্বত্রেই পরস্পর রামচন্দ্রের 
অভিষেক বিষয়ের আলাপন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ রামচজ্রের অভিষেক 

উপস্থিত দেখিয়' পুরবাসি জনের] তোরণ প্রদেশকে সুগন্ধ পুষ্পমালায় সুশোভিত 
করিল, ও অশেষবিধ ধূপগন্ধে চারিদিককে আমোদিত করিল, এবং. বীজপথকে 
নানা শৌভায় শোভীান্বিত করিল ॥ ১৭ ॥ রামাভিষেক দিবসে রাত্রির আগ- 

মনে পাঁছে অন্ধকার হয় এই. আত্মক্কীয় প্রকীশ করণার্থ মার্গে মার্গে দীপরক্ষ 
সকল নির্নাঁণ করিতে লাগিল, অর্থাৎ আঁলোকমালায় মণ্ডিত করিল॥ ১৮ & 
প্রবাসি জনগণেরণ এইরূপে অযোধ্যা নগ্তরীকে অলঙ্কৃত করিয়া ন্বা্ি 
যৌবরাজ্য প্রাপ্তির 'আকাকক্ষায় থাকিল ॥ ১৯ ॥ 
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সমেত্য লতবশঃ সর্ব চ্বরেধুসতা্ু চ 
কথখয়ন্তো মিথভত্র প্রশশংভুর্নরাধিপং |! ২ 11 
অহে| মহানয়ং রাজ। ইন্কাকুকুলনন্দনঃ | 
জ্ঞান) যে! বৃদ্ধমাকআামং রামং রাজ্যেহভিযেক্ষ্যতি || ২১ ।| 
সর্ধ্বে হানুগৃহীতাঃ ম্ম যক্মো রাঁমো মহীপতিঃ| 
চিরায় ভবিতা গোণ্া চুষ্টতন্বপরাবরঃ|| ২২ | 
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মমত] ভাতৃবসলঃ | 
যথা চ ভ্রাতূযু নিপ্ধত্তথাস্পাস্বপি রাঘবঃ || ২৩ | 
চিরং জীবত্ ধর্াঝা রাজা দশরতোহনঘঃ। 
যত্প্রসাদাঁদভিযিক্তং দ্রক্ষ্যা্সে। রঁঘবং বয়ং || ২৪ | 
মিথঃ কথয়তামেবং পৌক্সাণাং শুশ্রুবে ভদা | 
দিগক্যোহপি শ্রুর্ভান্তঃ প্রাণ্থো জানপদে। জনঃ || ২৫ || 

অনুবাঁদ। 

সাজে সমাঁজে চত্বরে চত্বরে সর্কত্রেই মানবের! সযাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর 
ঘৃপবর দশরথেরই গ্রশংসব করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ এই ইক্ষু কুলভূষণ রাজ 

দশ্শয়থ অভিশধ মহোদয় মৃপতি, আপনার রদ্ধদশ| মলে ধনে অবধারধ করিয়া জ্যেষ্ঠ 

সম্তাম স্ীরামচন্রফে যৌবরাঁোঁ অভিষিক্ত করিবেনা। ২১ ॥ আমরা রাজ! 
দশরখ' কর্তৃক অস্টগ্রশ্নীত হইলাম যেহেতু গ্রীরাঁমচন্দ্র আমাদিগের মহীপতি 
হইলেন, আমাঁদিগের বহ্রস্তর জ্ঞাতা শ্রীরাম পরারবরদর্শী চিরফালের দিমিত্ত 
্ক্ষাকর্তী হইলেন, অর্থাৎ প্রতিপীলন করিবেন ॥ ২২ ॥ যেস্জরীরামিচন্দ্র সতত 
বিনীত অন্ুষ্ধীত প্ষভীব, বিদ্যাঁবান্ ধর্মাশীল ও ভ্রাতৃবহৎসল হয়েন, তিনি যেমন 
আঁড়্বঙ্গের গ্রৃতি গ্রণয় পরায়ণ আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ স্িগ্ধ স্বভাব হই- 
ধন ॥ ২৬ 1 ধর্লাক্া1 পবিজ্রমতি রাজা দশরথ চিরজিবী হউন, কেনন। ধাহার 
'হৃগ্রহে আমরা জীরামচজ্রফে যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত সন্দর্শন করিব ॥ ২৪ ॥ 
পুরদ্দালি জনের পরস্পর এইরূপ প্রকাঁর সদালগাপ করিতে লাগিলেন, জনপদ্- 

বাসী লোক সকল রামাভিষেক বৃত্তান্ত অবগ্থত হইয়া ক্রমে ক্রমে দ্লিগদ্িগন্ত হইতে 
তথীয় সমাগত ছুইতে লীগিলেন ॥ ২৫ ॥. 
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স তু দিগ্তঃ পুরীং প্রাঞ্থো রক্টুকামোহজিষেচনং | 
রামন্ত পুরয়ামাল পুরীং জাঁনপন্গো জনঃ || ২৬ || 
জনৌধৈক্ৈ্রবিসর্পতিঃ শুশ্রুৰে তত্র নিস্কনঃ | 
পর্বসূদীর্ণবেগন্ত সাগরস্তেৰ দভিদ্যতঃ || ২৭ || 

ততস্তদিল্্ক্ষয়সংনিভং পুরং' দিদৃক্ষুতির্জাৰপদৈরুপাগতৈঃ | 
সমস্ততঃ সন্থনমাকুলং বভাবনেকযাদোভিরিবার্ণবে পয়ঃ || ২৮11 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে পুরশোভাঁতি বর্ণনং 
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ || ৫ || 

অনুবাদ । 

আরামের অভিষেক সন্দর্শন করিবার জন্য দিগ্দিগন্ত হইতে জনপদবাসী 
লোক সকল অযোধ্যাঁপুরীতে সংপ্রাপ্ত হইল, এবং রামের পুরীও মাঁনবসমুহেতে 
পরিপুর্ণ হইল ॥ ২৬ ॥ নগর মধ্যে আগত জননমুহের গমনাঁগমনে সেইরূপ 

কলরবঙ্ধনি সর্বদ| শ্রবণ হইতে লাগিল, যেরূপ পর্ঝকাঁলে অর্থাৎ পুর্ণিম ও অমা- 
ৰস্সটাভে মারুতাথাতে ভিদ্ামান সমুদ্রের জল কল্লোল শব হইয়! থাকে ॥ ২৭ ॥ 
ইন্্ালক্বের তুল্য শোভ। বিশিউ অযোঁধ্যানগর, রামাভিষেক্খ দেখিবার ইচ্ছায় উপা- 

গত জানপদদিগের কলরব শব্দে অর্বত্র এরূপ সমাকুল হইল, যেমন বহুশঃ জল- 

চরাম্ফীলনে শব্দবৎ সমুদ্র জল সুশোতিত হত ॥ ২৮ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি লাহজ্য বান্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
পুরশোত। বর্ণননামে পঞ্চমসর্গ সমাপন ॥ ৫ 

॥ € ) . | (২য়ঃ নং) 
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যন্ঠঃ সর্গঃ | 
জ্ঞাতিদাহ্যথ কৈকেয্যাঃ সহৌঢ়। পরিচারিক। | 
প্রানাদাগ্রন্থপাকট। তন্মিন কালে যদ্বচ্ছয়। | ১ || 
দদর্শ সাথ তত্রস্থ। শ্ীম্দ্রাজপথাং পুরীং। 
সমুচ্ছিতধ্বজবতীং কষ্টপুষ্টজনাকুলাং | ২ || 
তাঞ্চ দুষ্ট! পুরীং রম্যামলম্কৃতজনাকুলাং 
অছ্ুরস্তাং সমাসাদ্য;ধা্রীং কাঞ্চিদ পৃচ্ছত || ৩ || 
কম্মাৎ পৌরজনস্যায়মতিহর্ষোহদ্য শংস মে | 
চিক্কীর্ষিতং কিং নৃপতেঃ কার্য্যং পৌরজনাপ্রয়ং || ৪ || 
উত্তমেন চ হর্ষেণ হর্ষিতাদ্য বিশেষতঃ | 
রামমাতা ধনোশ্সর্গং কুরুতে কেন হোস্ছুন] || ৫ | 

ইতি পৃষ্টা তয়! ধাত্রী কু্জয়। ভূশহর্ষিতা | 
আচচক্ষে যখারত্তং যৌবরণজ্যাভিষেচনং || ৬ || 

অন্ুবাদ। 
অনন্তর মহারাঁণী কৈকেয়ীর সহোঢ়। দাসী অর্থাৎ পিভৃপক্ষ কর্তৃক বিবাহ সময়ে 

পরিচারিক। রূপে পরিকল্পিত জ্ঞাতিকুল কামিনী মন্থর! সেই সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে 
প্রাসাদ শিখরোৌপরি আরে্ঞ্রেহণ করিল || ১ 1 ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্ধধারণ করিয়া 
দেখি যে রাজপখমার্চলনী 'সযোধ্যানগরীর শৌভার পরিসীম1 নাই» বিচিত্র 

উদ্দগ্ড মহোচ্ছিত ধজমালিনী এবং আনন্দে পুলকিত হৃঈপুষ্ট জনসসূছে পরিপ্ুর্ণ। 
হইয়াছে ।। ২ ॥ এবজ্ডুতা ক্বলূতা। জনসন্কুল। রমণীয়া মনোহারিণী অযোধ্য! 

রাঁজনগরীকে দেখিয়। অদ্ুরবর্তিনী কোন এক ধাত্রীকে মন্থর অর্থাৎ কৈকেয়ীর 
দাসী জিজ্ঞাস! করিল ।। ৩ || হেখাত্রি! অদ্যপুরবাসি জনের এতাদৃশ স্ুম- 

হান হর্ষের কারণ কি? তাহ! আমায়' বলিতে পার? প্রজাদিগের আনন্দস্ু- 
চক মহারাজা কি এনন কর আরস্ত করিয়াছেন ॥' ৪ || বিশেষতঃ অতুযুত্তম 
হর্ষে জনসকল আদ্য এত হর্ষিত কেন হইয়াছে, এবং রা'মমাতা কৌশল্য] ব1 বহুতর 
ধন উৎসর্গ করিয়া অদ্য যে দীন ছুঃখিদিগকে বিতরণ করিজ্র্ছেন, ইহারই বা কারণ 
কি?।]| ৫ ॥ মন্থৃরা এ পরিচারিকাকে এই কুথ। জিজ্ঞাসা! করিলে পর দাসী কুব্জা 

কর্তৃক জিজ্ঞাঁদিত। হইয়। অতিশয় আনন্দ চিত্তে প্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেক 
প্রসঙ্গ যাহ! সংপ্রতি উপস্থিত হইয়াছে তাহার আদ্যোপান্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়। 

কহিল।| ৬ ॥ ' 



৬ সর্ম ॥) অযোধ্যা: | ৩৫ 

শ্বঃ পুধ্যযোগেন কিল যৌবরাজ্যে স্বমাআঅজং। 
'অভিবেচক্িতা রাষং রাজা গুপগণাকরং || ৭ || 
তেনায়ং হর্ধিতঃ সর্ধে। জলে! রামাভিষেচনে | 
পুরী চালন্কৃতা পৌরৈ রামমাতা চ হর্ষিতা 11 ৮ || 
ইতি শ্রুত্থাপ্রিরং বাক্যং'কুজা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা | 
তম্মাৎ প্রাবাদশিখরাদবতীর্য্য ভ্রাদ্িত1,|| ৯1 
সংরক্তনয়না কোপান্মস্থর৷ পাপনিশ্চয়! | 
শয়ানামের কৈকেয়ীমিদ্বং বচনমব্ত্রবীৎ্ || ১০ || 
উত্তিষ্ঠ ঘুড়ে কিং শেষে তয়স্তে ঘোরমাগতং । 
সম্ুপঞ্নুতমাত্বানং হর্ভগে নাববুধ্যসে || ১১ || 
বৃথা সৌভাগ্যমানেন ছুর্ভগে স্বং বিদহাসে | 
গিরিনদ্য। ইব শ্রোতস্তব সৌতাগামস্থিরং || ১২ || 

অনুবাদ! 

মহারাজ কলী পুষ্যযৌগে আপনার প্রধান সন্তান অশেষগুণনিধান শ্রীরাম- 
চত্্রকে যৌ বরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।। ৭ || রামচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন 

এই কারণেই সকল প্রজা লোক এরূপ আব্লাদিত ইইয়ীছে, পুরজনকর্তৃক নগরীও 
স্থুশৌতিভ] হইয়াছে; এবং রামমাতাও মহা আনন্দে দান ধ্যান করিতেষ্জছন ॥ ৮ ॥ 

কুক্জ! দাসী এই অপ্রিয় কখা শ্রবণ করিব মাত্র তৎক্ষণাঁৎ সেই অভীলিকার 

উপরিভাগ হইতে ত্বরিতগ্নমনে অবতীর্ণ হইল॥ ৯ ॥ পাঁপমতি ক্রুরকর্দাকারিণী 
কু! ক্রোধে রক্তবুযন্প হইয়] কৈকেয়ীর ভবনে উপস্থিত হইয়! দেখিল যে নে সমম্ন 
কৈকেয়ী নিদ্রা ভজন। করিতেছে, কুব্জা তাহার নিদ্রা! ভঙ্গ করাইয়! এই কথা বলিতে 
লাঙ্গিল ॥ ১০ ॥ অরে বিবেকহীনে ! ও সে ! ও কৈকেঁয়ি ! এখনও-কি শয়ন 
করিয়! রহিয়াছ, গাত্রোখান ফর? তোমার ঘোরতর ভয়ের 'কাঁল, উপস্থিত 

হইয়াছে, রে ছুর্তাগ্যে! তোমার যে সর্ধনাশ হয়, তুমি ঘে'শ্বোরতর বিপদে 
উপপ্রুত হইলে, ইহা কি কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছ না ১১ ॥॥ হে হতভাগ্যে ! 
রাজা তোমায় বড় তাল ঘাঁসেন বললি যে গর্বকর সেই বৃথা সৌভাগ্যমান দ্বার! 
এখন দগ্ধ হও, পর্বতীয় নদীর তের ন্যায় তোর এই সৌতাগ্য ইহা! কখনই 
চিরস্থায়ী নহে। ১২ ॥ 



৩৬ . ব্লামায়ণৎ (৬ষ্ সর্গ | 

তয়ৈবমুক্ত। কৈকেয়ী সংরস্তাু পরুষং বচঃ | 
কুজয়া পাপদর্শিন্যা প্রফুং সমুপচন্রর্মে।| ' ১৩ || 
মন্থরে কিমসি দ্ধ কিং তেইক্ষেমং নিবেদয় | 
বিষগবদনাং হি ভ্বাঁং লক্ষরামি সুছুঃখিতাং || ১৪ || 
মন্থৃর1 তথচঃ শ্রদ্ধা কৈকেয্যাঃ পুনরব্রবীৎ্ | 
সংরস্তা মর্ষস্াআাক্ষী বাক্যং বাফ্যবিশারদ]1) ১৫ | 
ভূয়ো বিষাদয়িব্যস্তী কৈকেয়ীং পাপনিশ্চয়। | 
রামাঁদ্বিভেদয়িষ্যস্তী কিল তস্য হিতৈষিণী || ১৬ | 
অক্ষেমং হুমহদেবি তবেদং সমুপক্থিতং | 

রামং দশরথে| রাজা যৌবরাজ্যেহভিযেক্ষ্যতি || ১৭ | 
সাম্ম্যপারে ভূশং মগ্ন ছঃখশোকমহার্ণবে। 

 প্রতপ্তাম্থযনলেনেব স্বদ্ধিতার্ধমুপাগতা || ১৮ | 

অনুযাদ। 

পাঁপদর্পিনী মন্থর! ক্রোধে এইরূপ নিষ্ঠংর বচনে তিরস্কার করিলেপ'র কৈংকয়ী 
মদেমনে নান অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কুক্ীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥| ১৩ ॥ 
অরে মস্থরে ! কেন তুমি কুছ্ধী। হইয়াছ? তোমার কি এমন অমঙ্গল উপস্থিত 
হইয়াছে? তোমাকে যে বিষধবদন! দেখিতেন্ছি; তুমি কি দুঃখে এত ছুঃখিতা 
হইয়াছ॥ ১৪ ॥ বাবচুক] অর্থাৎ বাকানিপুণ! মন্থর! কৈকেয়ীর মুখে স্পেহীভিষিক্ত 
বচন শ্রবণে আরও ক্রোধে নয়নযুগলকে তামুবর্ণ করিয়া পুনর্ধ্ণার বলিতে লাগিল 
॥ ১৫॥ পাঁপমতি মন্থরা আপনার অসদভিপ্রায়ে পুনর্ব্ার কৈকেয়ীকে বিষাদ- 

সাগরে নিমগ্্ করিবার মানসে তাহার হিতৈধিণীও রামচন্দ্রের অমঙ্গল অন্থুসন্ধানে 
ততপরা হইয়া রামের প্রতি কৈকেয়ীর তেদবুদ্ধি উৎপাদন করিবার জন্য বলিতে 
লাঁগিল॥ ১৬ ॥ হে রাঁজমহিষি! রাজা দশরখ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে 
"অভিষিক্ত করিবার নিশ্চয় করিয়াছেন, তোমার পক্ষে এই এক স্থমহৎ অমঙ্গল 
সমুপস্থিত হইপ্লাছে। ১৭ ॥ আঁমি এই কথা শ্রবণ করিয়! ছঃখ ও শোক- 
সাগরের অপার তরঙ্গে নিপতিত হইয়াঁছি, যেন অনল রাশিতে আমি দগ্ধ 
হইতেছি, তৌমার "মঙ্গলের জন্য নিরন্তর বত্ব করি বলিয়াই তোমার হিভার্থে 
আগমন করিলাগ ॥ ১৮ ॥ 
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তব ছ্ুঃখেন কৈকেরি মম ছুঃখন্তরং ভবে | 
.তৰ বৃদ্ধৌ হি মে বৃদ্ধির্রিভি মে নিশ্চিতা মতিঃ || ১৯ | 
শত্রঃ প্রতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়।। 

আঁশীবিবস্তবাক্কে ন বালে পরিস্ৃতন্ত্য়। || ২* | 
যথ। তু কুর্ধ্যাৎ সর্প! বা শব্রর্বাপ্রত্যুপেক্ষিতঃ | 
রাজ্ঞা দশরধেনাদ্য সপুভা ত্বং তথা কৃতা || ২১ || 

পাপেনানৃতবাক্যেন বালপ্রজ্জে নুখপ্রিয়া | 
রামং স্কাপয়িতা রাজ্যে সানুবন্ধ1 হতা স্ৃসি।| ২২ | 
নরাধিপকুলে জাঁতা মহিবী পৃথিবীপতেঃ | 
গতিং স্বং রাজধর্মাণাং কখং দেবি.ন বুধ্যসে || ২৩ | 

অনুবাদ 

হে' কৈকেয়ি! ভৌমার ছ্ুঃখেই আমার মহদ্দ,ঃখ উপস্থিত হইবে এবং 
ভৌমাঁর মঙ্গল বৃদ্ধি হইলেই আমার পরম মঙ্গল রদ্ধিঃ ইহা আমার বুদ্ধিতে 
নিশ্য় কর! আছে ॥। ১৯ ॥ আমি তোমার হিতকারিণী মাতার ন্যায়, উপস্থিত 
বিপদ রত্তান্ত শ্রবণ করিয়। ভোঁমার হিতকামনায় শক্র নিরাকরথের জন্য প্রাণপণে 

যত্র করিতেছি, তুমি অভি বাঁলিক| কি বুঝিবে ? আশীবিষ যে সর্প, তাহাকে তুমি 
আপনিই ক্রোড়দেশে আহরণ করিয়! রাখিয়াছ, তাহার পরিহাণার করিভেছ না? 
॥ ২০ ॥ কৈকেয়ি ! ভূজঙ্গ কিম্বা ভয়হর শক্রমণ্ডলীফে উপেক্ষা করিলে তাহার] 
যাছুশ ব্যবহার করিয়] থাকে, অদ্য সপুত্র। তোমার প্রতি রাজ দশরথ সেইরূপ ব্যব- 
হার করিতেছেন ॥ ২১ ॥ হে বালবুদ্ধে ! তুমি কেবল সুখপ্রি্না, মহারাজ কয়েকটা 

পাঁপময় মিথ্যা কথায় বঞ্চনা করিয়া ভোমাকে ভোগ নখে ভূঙাইয়। রাখিয়া 
ঞরামচন্দ্রকে রাঁজো অভিষিক্ত করিলেন, রাম রাঁজা হইলে পর তুমি সমস্ত বিষয়ে 
পুত্র সহিত হতাশ! হইবে, অর্থাৎ ছুমি*সর্বস্থথখে বঞ্চিত হুইয়] জীবিত থাখিয়াও 
মৃতপ্রায় হইবে ॥ ২২ ॥ ছেরাজমহিধি! তুমি প্রবন্দ পরীক্রমসম্পক্স ফেকয় 
রাজার কন্যা, ও সসাগরা ধ্রাধিপতি রাজ! দশ্রথের মহিষী হইয়াও কি রাঁজ- 
ধর্শের গতি বুঝিতে প্লার না ?॥ ২৬ ॥ 
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ধর্মবাদি শঠো। ভর্তা ঈক্ষুবাদী চ দাকুণঃ | 
শুদ্ধভাবেন জানীবে তেনৈবমতিসন্ষিত11| ২১ | 
উপস্থিতঃ প্রবুগ্ঠানস্তবয়ি সামনর্থকং |. 
অর্থেনৈবাদ্য তে তর্তা কৌশল্যাং যোজয়িষ্যতি || ২৫ || 
অপবাহ্ হি ছুষ্টাত্বা ভরতং তব বন্ধুযু। 
কালে স্থাপয়িত রামং রাজ্যে নিহতকগকে || ২৬ | 
তৎ প্রাপ্তকালং কৈকেয়ি কতুমর্থনি মে বচঃ | 
রক্ষ পুভ্বং তথাত্বানং মাঞ্চেবামিব্রকর্ষিণি |) ২৭ || 
তথ] কুরু যথ! রামং নাভিষেঞ্চতি তে পতিঃ। 
সকামাং কুরু কৌশল্যাং ম৷ সপত্বীমনিন্দিতে || ২৮ || 

অনুবাদ। 

তোমার ভর্ত। রাজ! দশরথ ধর্্মবাদী বলিয়া! অভিমান করেন, কিন্তু তাহার তুল্য 
গঠ নাই, আপাততঃ শবণ মঙ্গল সুখদায়ক তাহার বাক্যগুলিকে মধুর বোধ হয়, 

কিন্ত তাহার অর্থ বিবেচন| করিয়! দেখিলে অত্যন্ত নিদারুণ, তুমি শুদ্ধামতি সরল 
স্বভাব কোন কপট জাননা এই জন্য তাঁহাকে সতাবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়! 
থাক॥। ২৪ ॥ এই উপস্থিভ অভিষেক কর্ণ সম্পন্ন হইলেই: বাঁবতীয় অমঙ্গল 
মমস্ত ও অনর্থ ভোমাতেই অবস্থান করিবে, অনন্তর তব ভর্ত]। রাজ। দশরথ 
অদ্যাৰধি রাম জননী কৌশল্ায। দেবীকে নানা সম্পত্তিদ্বারা ওবিবিধ তোণে 
সংযুক্ত করিবেন ॥ ২৫ ॥ দেখ রাজ! দশরখথের কেমন অসদতিগ্রায়, সেই ভুষ্ট- 
মি নৃপতি তরতকে তোমার পিতৃকুলে বন্ধু বান্ধবের নিকট প€প্ররণ করিয়। 
নিশ্চিন্ত হইয়টছেন, এক্ষণে আর কোন কণ্টক উপস্থিত নাই, অনায়াসে বাল্যা- 

ঈবস্থায় রামচন্্রাকে যৌৰরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ॥ ২৬ ॥ অতএব হে কৈকেয়ি ! 
এন্দণে প্রা্থকালে তুমি আমার বাক্য রক্ষ। করিতে বন্ববতী হও, হে অমিত্র 
কর্ষিণি! হে কৈকেন্সি! এক্ষণে আপনাকে ও প্রিয়পুভ্র ভরতকে, এবং আমাকে 
রক্ষা] করছা। ২৭ ॥ হেস্থশীলে ! হে অন্লিন্দিতে ! হে কেকয়ি! এক্ষণে এমত 

কোন. অন্কষ্ঠঠন করঃ যাহাতে .ভোমার- শ্বাধী মহ্ণরাজ রাঁমচন্দ্রকে অভিষিক্ত 
না করেন। সপত্ী কৌপলাধকে কদাচি সকাম, করিহ না, অর্থাৎ রাজ] যেন 
কৌশল্যার মরোরথ পরিপুর্ণ করিতে না পারেন এমত কৌশল করছ ॥ ২৮ ॥ 
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মন্থৃরায়া বচঃ শ্রুত্ধ! কৈকেরী হর্ষিতা ততঃ। 
একমাতরণং মুক্তা কুজায়ৈ প্রদদৌ শুভং | ২৯ | 
দত চাভরণং স্্রীমৎ প্রীতিদায়ং প্রহর্ষিতা। 

কৈকেয়ী মন্থরাঁং বাঁক্যমিদং তত্রাব্রবী পুনঃ || ৩০ || 
মন্থুরে যু সয়! মেহদ্যপ্রিয়মাখ্যাতমপ্সিতং | 
তদিদং প্রীতিদায়ং তে প্রীত্যা ভূয়ে! দদামি তে || ৩১ || 
রাঁষে বা ভরতে বাপি বিশেষে নাঁস্তি কশ্চন | 
তম্মাৎ প্রিয়ং মে যদ্রামং রাজ] রাজ্যেহভিবেক্ষ্যতি || ৩২ | 

ন মে প্রিয়্ং কিঞ্িদতঃ পরং তবেদ্যদদ্য রাজ! হুতমিষ্টমাঅজং। 
গুণাকরং রামমুদারবিক্রমং স যৌবরাজ্যে প্রতিপাদয়িষ্যতি || ৩৩ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সম্থরাঁপরিদেবনং 
নাম বন্ঠঃ সর্গ 21 ৬|| 

অনুবাদ 

অনন্তর মস্থরার বাক্য শ্রবণে কৈকেয়ী হর্ষযুক্তা হইয়। তৎক্ষণাৎ ম্বগীত্র 
হইতে এক খানি মশিময় অলঙ্কার উন্মোচন করিয়। প্রমুদিত চিত্তে কুক্জীকে প্রদান 
করিলেন ॥ ২৯ ॥ কৈকেক্ী মন্থর প্রতি প্রীতি প্রকাশ পুর্ববক পরম শোঁভনীয় 
সগগঠন মণিময় আভরণ প্রদান করিল পুনর্ধবার মঙ্থরাঁকে তখন এই কথ বলি” 
লেন ॥ ৩০ ॥ হেমস্তরে! তুমি আজি আমাকে ষে মনোমত প্রিয় আখ্যান 
শবণ করাইলেঃ আমি সেই প্রীতিদায়ুক বাক্যের প্রতি এই আতরণ তোমাকে 
প্রত্যর্পণ করিলাম ॥ ৩১ ॥ শ্রীরামে বাভরতে আমার কোন বিশেষ বুদ্ধি নাই, 
অভএব মহারাজ যে রামকে বাঁজো অভিষিক্ত করিবেন তাহাঁও আমার সমুহ 
আনন্দজনক, ইহাতে কোন সন্দেহ মাই ॥। ৬২ ॥ হেমস্থরে! স্ছমহান্ পরা 
ক্রমবান্ সর্ব গুণনিধান প্রিয় সন্তান স্ীরানচজ্দ্রকে রাজ] অদ্য যৌববাজ্য সমর্পণ 
করিবেন আমার ইহার অপেক্ষা আর প্রিয়কার্ধ্য কি আছে? ॥ ৬৩ ॥. 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহজ্যা বাক্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় 'অযোধ্যাকাণ্ডে 

: মন্থর পরিদেধন নামে ষষ্ট সি ৬ | 
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সপ্তমঃ সর্গঃ |: -. 

ইত্যুস্তা তত্র কৈকেষ্যা তৎ পরিক্ষিপ্য ভূষণং। 
সাস্থুয়ং মন্ুরা বাক্যমিদং ভূয়োহভ্যতভাবত || ১ || 
তয়স্থানে কিমৰলে হর্ষিতা ভ্বমপণ্তিতে । 
শোকনাগরবংমগ্রমাআনং নাববুধ্যসে || ২ || 
আশীবিবন্থাং দশতু মুড়ে পপ্ডিতমানিনি | 
ভুর্ভগে চাকৃতপ্রজ্ঞে বিপরীতার্খদর্শিনি || ৩ || 
কৌশল্যাং সুভগাং মন্যে যস্থাঃ পুভ্রোহভিবিচ্যতে | 
যৌবরাজ্যে পৈতৃকেহস্মিন্ পুষ্যেণ কৃতলক্ষণঃ || ৪ || 
প্রাপ্তাৎনুমহদৈশর্ধ্যমৃদ্ধামৃদ্ধিবিবর্জির্ভা | 
উপস্থান্যসি কৌশল্যাং দানীব ত্বমপপ্ডিতে || ৫ || 

অন্গবাদ। 

কৈকেছ্রীর সুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র মন্থর! অভিশয় মনস্থিনী হইয়া] তৎক্ষণাৎ 
বৈকেয়ী প্রদত্ত সেই আভরণকে ছুরে নিক্ষেপ করিয়! অন্ুয়। পরবশে পুবর্কার 
কৈকেয়ীর প্রতি উপদেশ বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ ছে অবলে হছে 
অপগ্ডিতে হে কৈকেন্সি ! তুমি বোধস্টুন্যা, ভয়ের স্থানে তুমি আনন্দ প্রকাশ করিস! 
হর্ষিত। হইতেছ? তুমি যে শোকসাগরে নিমগ্রা হইতেছ ইহ কিছুই বুঝিতেছ 
না॥ হ॥ হেস্ুঢ়ে হে পণ্ডিত মানিনি! হে হূর্ভগ্ে? হে অপ্রকৃত প্রজ্জে! ছে 

প্রকৃতার্থ ত্যাগিনী বিপরীতার্থ দর্শিনি.! ভয়ঙ্কর কাঁলসর্প “তোমাকে দংশন করুক্ 
॥ ৩ ॥ আদি নিশ্চিত বুঝিতে পাঁরিলাম যে কৌশল্যাই বার্থ ভাগাবভী, কৌশ-. 
ল্যীকেই সুতগ)] বনিক মানিতে হইবে, যেহেতু তীহীর পুত্র শ্রীরাম, কৃত লক্ষণ 
অর্থাৎ ক্ষৌমবসন যুগল ও নানাবিধ মণিময় আতরণ পরিধান গুর্বাক পুষাযোগে 
ইপড়ৃক নিংহাঁসনে"য়ৌবরাজ্য পদে অভিষিক্ত হইবেন ॥ ৪ ॥ অরে বুদ্ধি হীনে 
কৈকেয়ি ! অরে অপণ্ডিতে ! এক্ষণে তুমি চিরকাল কৌশল্য। দেবীর অন্থচরী 
আজ্ঞাকারী দাসী হুইয়। কা'লযাঁপন করিবে ? কেননা তিনি রাঁজমাভা ; সমুদয় 
পৃথিবী ও মহদৈশ্বর্ষ্যের অধীশ্বরী হইলেন, তুমি চিরকালের নিমিত্ত কদ্ধিঘর্তি্জতা 
ইইবে, তোমার জার কোন কালেই খদ্ধিব্দ্ধির সন্ভাবন! রহিল না॥ ৫ ॥ 
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খদ্িযুক্ত! শিয়া! জুষ্টা রাঁমত্বী ভবিষ্যতি | 
আ্্রীমতী ত্বসমৃদ্ধা মূষ1! তে চ ভবিষ্যতি || ৬ | 

তাং তথ] ভূশমপ্রীতাং ক্রবতীং প্রেত মন্থর | 
প্রীতা রামঞ্চগানেৰ কৈকেয়ী প্রশশংস বৈ || ৭ || 
ধর্মাতআ গুরুবর্ভী চ কৃতজ্ঞঃ' সত্যঘাকৃ শুচিঃ | 
রামে! রাজঃ জুতো জ্যেক্ঠো যুবরাজস্বমর্হতি || ৮ || 
্াতুন্ঃ সর্বান্ স দীর্থায়ুঃ পিতৃব পালয়িষ্যতি । 
মাতৃণাঞ্চ স সর্বাসাং প্রিয়াগ্ুপচরিব্যতি || ৯ || 
বিশেষতঃ পুজয়তি কৌশল্যামপ্যতীত্য মাং । 
রামে। রাজীবপত্রাক্ষঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ || ১০ || 
অকল্যাণং নাস্তি রামে ন দ্বেষশ্চ মহাজনি। 
সন্তাপং মা কৃথাভ্তম্মাচ্ছত্থা রামাভিবেচনং || ১১ || 

অন্ুবাধ। 

্রীরামেবপত়্ী জানকী দেবী মণি মাণিক্য প্রসৃভি খদ্ধিযুক্তা, ও বুত্বজাত 

অলঙ্কীরাদিতে বিছুষিতা হইয়া সুঞ্রীমতী হইবেন, আর তোমার লুষা। অশ্ীমতী 
ভরতপত্ী তাহাতে বঞ্চিতা হইবেন1 ৬ ॥ এইরূপ অপ্রিক্বাদিনী মন্থয়াফে 
দেখিয়া! কৈকেয়ী শ্রীয়াষচন্দ্রের অস্কপম গুণগণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়। 
কহিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ হে মন্থরে ! শীরম অতি ধর্শশীল, ষাননীয়দিগের 
নিকট সতত প্রণত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, বিশুদ্ধ স্যতীব ও মহারাঁজার জ্যোষ্ঠসম্তান, 
অতএব রামই যথার্থ ফৌবরাজোর যোগ্য অধিকারী, সুতরাং তিনিই যুবরাজস্থ 

প্রীপ্ত হইইবেন॥ ৮ ॥ €সই রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউক, সকল ভ্রাতাদিগফে পিতার 
ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, এবং মাঁতাদিগের প্রিয় উপচীর দকল অবশ্য আহরণ 

করিবেন ॥ ৯ ॥ পদ্মপলাশ লৌচন শ্রীরাম সর্ববন্ত সমদর্শা, বিশেষতঃ কৌশল্যার 
অপেক্ষা আমাকে অধিক সমাদর করেন ১০ ॥ মহাত। শ্রীরীগচজ্দরে কোন 
অমঙ্গল গুণের অধিষ্ঠান নাই, স্তর1ং তাহার প্রতি আমারও কোন বিদ্বেষ 
বুদ্ধি নাই, অভএব তুমি শ্রীরামের অভিষেক সন্বা্দ গ্রবণ করিয়! অনর্থক 
সম্তীপ প্রকাশ করিহ না॥ ১১ ॥ 

[৬] 
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ভরতশ্চাপি রামষা ফ্ুবং বর্ষশতাৎ্ পরং। 
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ক্রমপ্রাপ্তমবান্দ্যতি | ১২ | 
সা স্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে মমানন্দে চ মন্থৃরে | 

ভবিব/তি চ কল্যাণে কথংনু পরিতপ্যসে ॥ ১৩ || 
ইতে[তদ্বচনং শ্রদ্ধা মন্থর] ভূশছঃখিতা 
দীর্থমুবঞ্চ নিংশবস্ কৈকেয়ীং পুনরব্রবীৎ্ || ১৪ || 
অনর্থদর্শিন্যপ্রজ্ঞে নাআনমববুধযসে | 
অগাঁধে ছুঃখপাতালে মজ্জন্তী ভুমনন্তকে || ১৫ || 
রাঁমশ্চন্তবিতা রাজ! রামস্য চ সুতস্ভতঃ | 

স্তস্তান্যতস্ চাপ্যন্যো বংশে রাজা ভবিষ্যতি || ১৬ || 

রাঁজবংশান্তু কৈকেয়ি ভরতঃ পরিহাস্ততে | 
ন হি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্ব রাজ্যে তির্ঠন্তি ভাবিনি || ১৭ || 

অন্ুবাদ। 

শ্রীরাম রাজোর শতবতসর অর্থাৎ রামের সম্পূর্ণ রাজ্য শীসনের পরে ভরতও 
ক্রম প্রাণ্ড পিভৃপিতাঁমছের রাজ্য অবশ্যই প্রাণ্ড হইবেন, অর্থাৎ 'ভরত আমার 
রামের কনিষ্ঠ অনেক কালের পর জম্মিয়াছে ॥ ১২ ॥ হেমস্থরে! আজিকি 

আনন্দের বিষয়,ীরাম আমর যুবরাজ হইবেন,ভহার কল্যাঁণ প্রাগ্ুসময়ে আমর! 
সকলেই আনন্দিত রহিয়াছি, তুমি এসময়ে কেন পরিতাঁপ করিতেছ ॥ ১৩ ॥ 
মন্থুর। কৈকেয়ীর মুখে এই সকল কথ শুনিয়া অতিশয় ছুঃখিতা হইল, ও অতু)ষঃ 
দীর্ঘনিঃশ্বীন পরিত্যাগ পুর্ব্বক কৈকেয়ীকে পুনর্বার বলিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ 
ছে অনর্থদর্শিনি অগ্রজ্ঞে কৈকেয়ি ! তোমার কি কোন বুদ্ধিই নাই, তোমার 
আপনার ষে কি ছ্ুরবস্থা ঘটিবে তাহা 'কিছুই বুঝিভেছ না, চিরকালের নিমিত্ত 
অগাধ ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতে হইবে ॥ ১৫ ॥ যদি এখন শ্ারাম রাজা হন, 

ভবে তদবর্তমানে তাহার সন্তানেরাই পৈভৃক রাঁজোর উত্তরাধিকারী অবশ্যই 
হইবে, তৎ্পরে তাহার সন্তান, তদনন্তর তাহার সন্তান বংশাঙ্থত্রমে রাঁজ্যাধিকারী 
হইতবক ॥ ১৬. ॥ অভএব হে কৈকেয়ি! তোমার ভরত এই রাজ্যাধিকার 
প্রত্যাশা হইতে পরিহীনতাঁতেই থাকিলেন। হে ভাবিনি! রাজার সকল নন্তা- 
নের! কখনই রাজ্যাধিকারী হয়েন না। ১৭ ॥ 
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বহুনামপি পুজাঁণামেকো রাজ্যে২ভিবিচ্যতে ! 
স্থাপ্যমানেষু সর্ষেষু সুমহাননয়ো তবে || ১৮ || 
তন্মাজ্জ্যেন্তেষু পুজেষু রাজ্যতস্ত্রাণি পার্থিবাঃ। 
আসজ্জন্যানবদ্যাক্তি গুণবৎস্থিতরেষু বা ১৯ || 
তেহপি জ্যেন্ঠাঃ স্বপুত্রেু' জ্যেন্ঠেম্বে ন সংশয়ঃ | 
আপসজন্তযখিলং রাজ্যং ন ভ্রাভৃষু কথঞ্চন || ২০ || 
অতোহত্যন্তমপুজাহত্ভব পুন্রো ভবিষ্যতি| 
অনাখবৎ সুখাদ্ধীনে। রাজবংশাচ্চ শাশ্বতাঁৎ || ২৩ 
সাহং স্বদর্থে সম্প্রাপ্তা তৃধ্চ মান্নাববুধ্যসে । 
সপত্বরৃদ্ধো যম্মে ত্বং প্রদেয়ং দাত্মিচ্ছসি || ২২ | 
ধ্বং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকন্টকং | 
দেশান্তরঞ্চ নয়িতা দেহান্তরমথাপি বা ২৩ || 

অন্ববাদ। 

রজাদিগের বহুসস্তাঁন হইলে অবশ্য একজনই রাজো অভিষিক্ত হইয়৷ থাকে, 

নৃপতি পুত্রগণকে যদি সমস্ত সাঁমীজা বিভাগ করিয়! দেন, তাহা! হইলে অতিশয় 
নীতিবিরদ্ধ কর্প হইয়া উঠে। ১৮ ॥ হেসর্বাঙ্ষ জুন্দরি!' এই জন্য অধী- 

সবরের] জো সন্তানের হস্তে সমস্ত রাজ্যতক্ত্রের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন, 
তাহারা মনে করিলে গুণগণে বিভূষিত ইতর সন্তানকেও রাজ্যভাঁর সমর্পণ করিতে 
পারেন॥ ১৯ ॥ নৃপভতিদিগের নান] মহিষীতে সম্ভত জোনষ্ঠ সন্তানগ্ণের মধ্যে 

সর্ব জ্যেঠই রাজ্যাকারী হয়, সন্দেহ নাই, রাজকুমারই অখিল রাঁজোর অধিকারী 
হয়েন, রাজভ্রাভার! কখনই রাঁজ্যাধিকারে হস্তার্পণ করিতে পারেন না ॥ ২০১1 

স্থতরাং রামরাজা হইলে, তোমার পুত্র ভরত আর কোনকালেই রাঁজবৎ গুঁজাঙ্থ 
হইবেন না, শাশ্বত রাজবংশ হইতে অনাথের ন্যায় চিরকাল সর্বস্গুখে বঞ্চিত 

হইবেন ॥ ২১ ॥ আমি' কেবল কিসে. ভোমার মঙ্গল হয় তাহারই অনুসন্ধান 
করিতেছি, কিন্ত তুমি তাহ না বুঝিয়া! আমায় অবজ্ঞ1 করিতেছ। শত্ররদ্ধি 
সময়ে আমায় যাহ! প্রদান করিতে, হয় তাহার এই সময় ॥ '২২, ॥ আমি 
নিশ্চয় বলিতেছি, যে প্রীরাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া হয় ভরতকে কোন 
ছুর দেশান্তরে প্রেরণ করিবেন, অথব! কৌন, কৌশল করিক্সা তাঁহাকে প্রাণে 
বিনষ্ট করিবেন ॥ ২৩ ॥ 
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বাল এব হি শ্বাঁতৃল্যং তরতে। নায়িতন্তয়। | 
'ন্নিকর্ষাধশনুরাগে। দেবি বর্ধন্ত জায়তে || ২৪ || 
ভক্তে| হি রামঃ সৌমিত্রিং লক্্মণশ্চাপি রাঁঘবং। 
শ্িনোরিব সৌদ্দ্াত্রমনয্নোর্লোকবিশ্রুভং || ২৫ || 
তম্মাক্স লক্ষণে কিধিৎ'পাঁপং রাম্ট করিষ্যভি। 
রামন্তর ভরতে পাপং কুর্ধযাদিতি ন সংশয়ঃ || ২৬ || 
মাতামহগৃহাদেব তল্মাদ্লা্ছতু তে নুতঃ। 
বনমাশ্রস্ষিভূং শীঘ্রযেতজ্বস্য ক্ষমং ভবে || ২৭ || 
এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য ঝ্ঁয়ঃ স্যাঁদিতি মে মতিঃ | 

যন্ধিবা ভরত! রাঁজ/ং পিত্র্যং ধর্ল্যমবাগ্দ্যতি || ২৮ || 
স তু কুখোচিতো বালে! রামস্ত সহজে রিপুঃ। 

সম্ৃদ্ধার্থস্য হীনার্ধঃ কথং জীবেত্তবাতজঃ|| ২৯ || 

অনুবাদ । 

ছে.দেবি কৈকেয়ি! ছুপ্ধপৌষ্ বালক ভরতকে তুমি. অনায়াসে ষাডুলালয়ে 
প্রেরণ. .করিয়াছ, জান্ন| যে যাহোর! যাঁহারদিগের সর্ধদ| নিকটে থাকে ভাহা 

দিগের, প্রতিই প্রথীড়। অনুরাগ জন্মিয়। থাকে ॥ ২৪ ॥ গ্রীরাম জুমিত্রাকুমাঁর 
লক্ষমণরে গ্রাণ অপেক্ষা ভাল বাঁষেন্, এরং লক্ষমণও রঘুন্াথের একান্ত অন্ধু- 
গত, অস্থিনীকুম্টরদিগের ন্যায় ইহাছ্িগের উভয় জ্াঁতার সৌহাদ্দ সকলেই, স্কবি- 
দিত আছে॥ ২৫. | অতএব প্মীরাম লল্মেণের প্রতি কখন কেন অতভ্যাদার 

করিবেন .লা॥. কিন্ত, রাঁম যে. তরতেতের প্রতি, ছুষ্টাচার ঝুবহার করিবেন। তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই॥ . ২৬. ॥. তোমার সন্তান; ভরত, মাঁতামমহ. তবকন হুইতে 
রন আশ্রয় করিবার: জন্য শীত্র গ্রমন করুক, কেননা এক্ষণে তাহার পক্ষে ইহাই 
মঙ্গল হয় ॥..২৭ ॥ আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, ভরতের এইরূপ অবস্থা হইলেই 
তোমার জাতিপক্ষেয .সমুচিত মঙ্গল হয়ঃ যদি. ভরভ্ ধর্মাতঃ ইপভূক রাজের 
'কিঞ্িদংশের, অধিকারী হন্ ॥ ২৮ 1 তকেতাহার, সুখভোগ সন্দর্শনে জীরাম 
মছযজই শত্রু হইয়] উঠিবেন, শ্ীরামচজ্্-অদভুল এখর্যযশীলী ও ভরত স্যল্স সম্প- 
ভ্বিসন্পন্গ হইবেন, অতএব তৌমার পুল্র কি রূপে জীবিত থাকিবেন, অর্থাৎ বড 
রাজার নিকটে স্বল্পভূমিপতি কখন সুখসস্তোগ করিতে পাঁরে.না॥ ২৯ ॥. 
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অভিজ্রতমিবারণ্যে সিংহের গজযৃথপং। 

.উচ্ছিদ্যমাঁনং রামেণ ভরতং ত্রাতৃমহসি || ৩০ || 
দর্পাদ্ধি'নিত্যং নিকৃতা৷ ভয়! €সীভাগ্যমত্তয়] | 
রামমাতা! নপত্বী তে কথং বৈরং ন পাঁতিয়েহ || ৩১ || 
কৃতে হি রামেহদা মহীপতো ক্ষিতৌ 

গমিষ্যসি স্ব সমতা পরা ভবং | 

অতোইনুসঞ্চিন্তয় রাজ্যমাত্মজে 
পরস্য চৈবাদ্য বিবাসকারণং 11 ৩২ | 

ইত্যার্ষে রামাঁয়ণে অফোধ্যাকাণ্ডে সন্থরাঁবাক্যং নাঁম 
সগ্ধমঃ সর্গঃ || ৭1 

অন্নবাদ। 

অরণ্য মধ্যে সিংহ কর্তৃক পরাভূত গজযুখের নায় রামচন্দ্র কর্তৃক উচ্ছিদ্যমান 
ভরতকে তোমার রক্ষা কর! উচিত ॥ ৩, ॥ তুমি আপন লৌতাগ্যমদে দর্পিত 
হইয়। সর্বদ1 তোমার সপত্্ী রাম মাতা কৌশল্যাকে অবজ্ঞ1 করিয়াছ, এখন্ তিনি 
সময় পাইয়া তোমাক সহিভ, বৈরাস্ষ্টান কেন না করিবেন । ৬৩১ ॥ অগ্য' মহা" 
রাঁজা দশ্রথ শ্ীরাঁমচজ্্রকে রীজ্যতীর এদান করিলে পর তুমি সম্তীন' সমভিব্যাহারে 
কৌশল্যার নিকট €ে পরাভূত. হইবে তাহীতে আঁর কোন সন্দেহে নাই, জতঞব 
এক্ষণে বাঁহাতি আপবৰ” সন্তানের রাজালাভ এবং শক্র যে রামচন্দ্র তাহাঁর বনৰাস 

হয় কায়মদোবাকো- তাহার উপায় চিন্তা কারহ ॥ ৩২ ॥ 

ইতি চতুর্ষিংশতি সাহত্ত্য বাঁলীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অধযোৌধাসক$ণে . 

নঙ্থরাবাক্য নামে ষণ্ডম সর্গ সমাপন ।॥ ৭11 



৪৬ রামায়ণৎ! (৮মঃসর্গ। 

অফ্টমঃ সর্গঃ | 
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী বিনিঃশ্বস্যাব্রবী দ্বচঃ। 
সত্যং বদসি মে কুজে জানে তে তক্তিমুত্তমাঁং || ১ || 
ন তৃ পশ্যান্থাপায়ং তং যেন শক্যেত মে সুতঃ। 

ইদং প্রাপয়িতৃৎ রাজাং পিতৃপৈতামহং বলাৎ || ২ || 
অনুরক্কে নৃপশ্চায়ং রামং গুণগণান্বিতং | 
স কথং রামমুত্সৃজ্য প্রাণেভ্যোহপি প্রিক্ং জুতং || ৩ | 

ভরতং নাঁম মে পুঁজমভিবিঞ্চেদকারণং | 
প্রত্রাজয়েদ্াপি নৃপঃ কথং রামমকারণে || ৪ || 
ইত্যেতদ্বচনং শ্রদ্ধা কৈকেঘ্যা সন্থুর! ততঃ । 
উবাচেদং বিনিশ্চিত্য বুদ্ধ পাপবিনিশ্চয়া || ৫ | 
ইমং রামমহং ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়ামি তে | 
ভরভস্যাতিষেকঞ্চ কারয়ামি যদীচ্ছসি || ৬ | 

অন্ুবাঁদ। 

কুক্জা এই রূপ বিবিধ প্রকার প্রবৌধ বচন কহিলে পর কৈকেয়ী দীর্ঘ নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিয় বলিলেন । হা, মন্থরে ! তুমি আমায় একথা যথার্থ বল্সিতেছ, 

আধমীতে যে ভোমাঁর উত্তম ভক্তি আছে, ইহ! আমি নিশ্চয় জানি॥ ১ ॥ 
আমি এমন কোন উপায় দেখিতে পীই না. যে, এই পিতৃ পিতাঁমহের রাঁজ্য 
ভরতকে প্রদাঁন করিতে শক্ত হুই, আমার এরূপ বল কি আছে, যে সেই বলেতে 
ভরত. রাজ্য প্রাপ্ত হয়? 1 ২ ॥ মহারাজাও প্ীরামচজ্রকে অতিশয় নেহ 

করেন শ্রীরামও অশেষ গুণগণে বিভূষিত, অতএব প্রাগাপেক্ষ। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ 
সম্তান শ্রীরবীমকে পরিত্যাগ করিয়া। ৩ ॥ অকারণ মমপুভ্র রাজে অন- 
ধিকারী তরতকে অভিষেক কেন করিবেন, এবং কেমন করিয়াই ব1'অকারণে পরিকর 
কুমার রামচন্দ্রকে বনবাস দিতে রাজ! সম্মত হইবেন ॥ ৪ ॥ তখন পাঁপমতি 
মন্থর! রাজমহিষী কৈকেমীর এই কথা শ্ররণে আপন বুদ্ধিতে উপায় নিশ্চয় 

করিয়। ৰলিতে লাগিল॥ ৫ ॥ বদিতুমি আমায় অনুমতি কর আর আমার 
কথায় যদি ভোম্ষীর অভিরুচি হয়,তবে আমি এক্ষণে রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতের 
রাজ্যাভিষেক এই উভয় কার্ধ্যই সম্পাদন করিতে পারি ॥ ৬ ॥ 



(ঈমঃসর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ঃ ৷ ৪৭ 

শ্রত্বৈন্বন্থুরাবাক্যং কৈকেক্সী কষ্টমানসা ! 
,কিঞ্িছিখাক্ শয়নাত, স্বাভীপাদিদমব্রবীৎ || ৭ || 
কথয় স্বং মহ্থাপ্রজ্ঞে কেনোপায়েন মন্থুরে | 
ভরতঃ প্রাঞ্চুয্লাদ্রাজ্যং রামশ্চৈব বনং ভ্রজেৎ || ৮ || 
এবমুক্তা তয় দেব্যা মন্থর পাপনিশ্চয়]। 
বাক্যং ছুঃখায় রামস্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ্ || ৯ || 
আয়ভামভিধান্যামি,শ্রুত্বা চৈব বিশৃস্টাতাং ] 
যথ। তে ভরতঃ পুজো রাজ্যং প্রাপ্প্যতাসংশয়ং || ১ || 
পুর। দেবাস্ুরে যুদ্ধে যুদ্ধসহঃ পতিস্তব | 
যাঁচিতে! দেবরাজেন যুদ্ধং কতুমিতো৷ গতঃ|1 ১১ | 
দিশমাস্থায় কৈকেয়ি দক্ষিণা দণ্ডকাং প্রতি | 
বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ|| ১২ || 
সশস্বর ইতি খ্যাতো বন্ধমায়ে। মহানুরঃ | 
দদৌ শক্রায় সংগ্রামং দেবসংঘৈরনিজ্ঞিতঃ || ১৩ || 

অন্গবাদ। 

স্থ্রীর এই প্রগল্ত বচন শ্রবণে কৈকেয়ী দানন্দমনে শয্য। হইতে কিঞ্চিৎ 
উদ্থিতা হইয়া এই কথা বন্মথিলেন॥ ৭ ॥ মহারুদ্ধিমতী মনস্থরে! তুমি বল 
দেখি কোন্ উপায়ে আমার ভরত রাজ্য প্রাপ্ত হয়, আর শ্রীরামচত্ই বা 
বনে গমন করে ॥ ৮ ॥ কৈকেয়ী দেবী এই কথা জিজ্ঞাস! করিলে পর পাঁপ- 
মতি মন্থর শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের নিমিত্ত কৈকেয়ীকে এই বাক্য বলিল ॥ ৯ ॥ 
হেরাজমহিষি! আমি, যাহ বলিতেছি শবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়! পরে 
বিবেচন| করহ» যে উপায় অবলম্বন করিলে নিঃ:সংশয় ভোমার প্রিয়সন্তান 
ভরত রাজ্যাধিকার প্রাণ হইতে পারিবেন ॥ ১০ ॥ পুর্রবকালে ঘখন দেবত। 
ও অন্ুরগণে ভয়ঙ্কর সংগ্রংম উপস্থিত করিয়াছিল» তখন সংগ্রামনিপুণ তোমার 
পতি রাজা দশরথ, দেবরাজ ইন্তরকর্তৃক যাঁচিত হইয়! এখান হইতে যুদ্ধ করিতে 
গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ হে. কৈকেয়ি দক্ষিণ ভূভাগে দণ্ডকারণ্য মধ্যে 
বৈজয়ন্ত'নামে অতি বিখ্যাত এক নগর, যেখানে মীনকেতন নিরন্তর অবস্থান 
করিত ॥ ১২. ॥ সেই মীনধজ মায়াময় মহাবীর শহ্বর নামে খ্যাত দানব, দেবগ- 
গণের অজেয় হয়] প্রেবরাঁজের লহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৩ ॥ 



৪৮ রামাযণৎ | (৮ম) সর্ম ৮ 

তস্মিন মহতি সংগ্রামে রাজ! শত্ত্রপরিক্ষত! | 
বিজিত্যাভ্যাগতে দেবি স্বয়োপচরিতঃ স্বপ্ং || ১৪ | 

 ব্রণসংরোহণঞ্চাস্ত তত্র দেবি সয়া কতং। 
পরিতৃষ্টেন তে দত্তৌ বরো ঘৌ তত্র ভাবিনি 1| ১৫ |) 
সস্থয়োক্তঃ পতিস্তত্র বদেচ্ছেয়ং তদ। বরো । 
গৃহীয়ামিতি তচ্চৈব তথেত্যুক্তং মহাত্বন] |] ১৬ | 
অনভিজ্ঞা হাহং দেবি তবয়ৈত কথিতং পুর] । 
তো বরৌ যাচ তর্ভারং ভরতম্তাতিষেচনং ॥ ১৭ || 
প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ধাণি হি চতুর্দশ | 

ক্রোধাগারং প্রবিশ্ঠাদ্য ক্রু দ্ধা ভূত্বা নুপাত্বজে || ১৮ || 

অনুবাদ। 

মহারাজ দশরথ এই মহ। সৎগ্রামে বিপক্ষের নান! অস্ত্র শন্তে যখন ক্ষতবিক্ষত 
হইয়। রণমুখে জয় শ্ীলীভ করতঃ স্বভবনে প্রত্যাগত হয়েন, হে দেবি! তখন 

তুমি আপনি তাহার নানাপ্রকার সেবাশুশ্রা1! করিয়াছিলে 1 ১৪ ॥ রাঁজম- 
হিধি ! সেই সময় যখন তুমি মহারাজের গীত্র হইতে শেলফ'ল। সকল উদ্ধৃত ফরিয়| 
ব্রণের সেব! করিক্কাছিলে,তখন রাজ অতিশয় সন্ভষ্ট হইয়া! তোমাকে সুই বর প্রদান 

করিতে [চাহিয়াছিলেন ॥। ১৫ ॥ রাজ] যখন তোমাকে কহিলেন, হে ভাবিনি ] 
তুমি অভিলঘিত বরদ্ধয় গ্রহণ করহ, তখন তুমি বলিয়াছিলে যে' মহারণঞ্জ তুমি 
প্রতিঞ্রতত থাকিলে, আমার ধশুকাঁলে বর গ্রহণের ইচ্ছা হইবে, আমি সেই সময় 

এই বরদ্বয় গ্রহণ করিব। এতৎ শ্রবণে সন্তভষ্ট হইয়া! মহাত্া! রাজ] দশরথ তথাস্ত 
বলিকা স্বীকৃত থাকিলেন ॥ ১৬ ॥ এ সকল কথার আমি কিছুই জানিতাঁম 
না, তুমিই আমাকে গর্বে বলিয়াছিলে, এখন মহীরজার নিকটে সেই ছুই বর 
বাচিঞা। করহ, একবরে ভরতের অভিষক 1 ১৭ ॥ 'আর' দ্বিতীয় বরে রামের 

চতুর্দদশবর্ষ বনবাঁস প্রার্থনা করিহ। কিন্ত প্রিয়তম পতির প্রতি কপট মাঁনিশী 
হইয়! ক্রোধভীবে শয়নাগারে প্রবেশিয়! মলিনবেশে আলুলারিতফেশে অপরি- 
ফুত স্থানে শয়ন করিয়া থাকহ। অর্থাৎ রাজ! তোমায় প্রণয়পাশে দৃঢ়তর আ.বন্ধ 
আছেন তোমাকে মানিনী দেখিলেই মানভঙ্গের প্রার্থন] করিবেন, সুতরাং তু্ি 
তখন সহসা! আত্বাতিলাধের পুরণ করিতে পারিবে ॥ ১৮ ॥ 



৮ম) সর্গ 1) অযোধ্যাকাগঃ 1 ৪৯ 

শেম্বানস্তধিতায়াং স্থং ভূমৌ মলিঘবাঁসিনী | 
রাঁজাঁনং মা! নিরীক্ষিষ্ট৷ ম1 ভাঁষিষ্টাশ্চ কিঞ্চন || ১৯|| 
সুপ্তা ভূমাবনাথেব ছুঃখিতা নাম তাঁবিনী | 
তত্র ভ্বাং শর্িতাং ররজা স্বয়ং ছুঃখসমন্থিতঃ || ২০ | 
প্রসাদগ্মিঘাতি ক্ষিগ্রং পপ্রক্ষ্যত্যপি চ নির্ণয়ং | 
দয়লিতা স্বং ভূশং ভর্ভরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ || ২১ || 
ত্বদর্থং হি মহারাজঃ শ্রিয়ং দীপ্তামপি ত্যজেৎ। 
মণিমুক্তান্তবর্ণানি রত্বানি বিবিধানি চ।। ২২ | 
যদি দদ্যাচ্চ তে ভর্তা মা স্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ। 

যদ তু তৌ বরো দিৎ্যন্ স্বয়মুখ্থাপয়ে পতিঃ || ২৩ || 

অন্বাদ। 

নির্জন ভূগ্রদেশে মলিনবন্ত্র পরিধান গুর্ববক তুমি শয়ন করিয়া আছহ, তোমার 

শয়ন সম্বাদ নৃপতির কর্ণগোঁচর হইলে পর রাঁজা। যখন তোমায় দেখিতে আসিবেন। 
তখন তুমি রাঁজার প্রতি দৃষ্টিপাতই করিও না, অনেক আকিঞ্চনেও কোঁন কথা 
কহিও না| ১৯ ॥ তুমি অনাথার ন্যায় ছুঃখিতান্তঃকরণে ভূমিশয্যাভেই শয়ন 
করিয়। থাকিবে, মহারাজ! সমাগত হইয়! ৫সই অবস্থায় ভূমিশয্যাতে শয়ন! 
তোমাকে দেখিয়া! রাজ! স্বয়ং অতিশয় হুঃখিত হইবেন ॥ ২০ ॥ রাজ কাঁতরভাৰে 

'শীত্র তোমায় গ্রক্ন করিতে যত্ব করিবেন, এবং তোমার শোক কারণও জিজ্ঞাস] 
করিবেন তাহাতে আমার সংশয় নাই» যেহেতু তুমি তাঁহার সমধিক নর 
হও।| ২১ || মহারাজাধিরাঁজ দশরথ তোমার জন্য চিরস্থায়িনী সুদীপ্ত রাঁজ 
লক্ষমীকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন, ও সুবর্ণ "মণি মাণিক প্রভৃতি বিবিধ রত্বা- 
দিকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্ত তোমাকে ছুঃখিতা দেখিতে কদাচ পারেন 
না।। ২২ ॥ অতএব বাজ] তোমাকে প্রসন্ন করিবার“মানসে ঘি অশেধবিধ 

মণিময় সম্পত্তি সম্পৃদান কল্মিবাঁর 'অভিগ্রায় করেন, তুমি কোনমতেই ভাহাঁতে 
সম্মত হইও না। যখন দেখিবে যে প্রার্থিত ছুই বর প্রদ্দান করিতে অঙ্গীকৃত 
হইয়া আপনি রাজ! তোমার হস্ত ধারণ পুর্ব্বক ভূমি হইতে তোমাকে উ্থাপিতা 
করিষেন॥ ২৩ ॥ 

(৭ ) 



৫০ রামায়ণৎ! (৮ম) সর্গ | 

সত্যেন পরিগৃহৈনং যাঁচেখাস্বং তদা বরো। 
রামগ্রব্রাজনায়ৈকং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ 1 ২৪ | 
দ্বিতীয়ং যৌবরঁজ্যায় ভরতন্ বরং শুভে। 
যৌ তুদেবান্ুুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ || ২৫ || 
তৌ স্মারয়িত্বা যাচেখাঃ পশ্চাদেতঘ্বরঘয়ং। 
রামপ্রব্রাজনং দেবি রাজ্যপ্রাপ্তিং ভুতস্ত চ|| ২৬ || 
যাচেখা ডুবি কল্যাণং ফ্রুবং প্রাপ্সযতি তে স্কুতঃ। 
ফ্ুবং প্রত্রাজিতশ্চৈব রামে। ভদ্রে ভবিষ্যতি || ২৭ | 

ভোক্ষ্যতে চাপি পুভ্রস্তে ফ্রুবং রাজ্যমকণ্টকং | 
যেন কালেন কাকুতস্থো বনাঁৎ প্রত্যাগমিষ্যতি || ২৮ || 
ভরতোহনেন কাঁলেন বদ্ধমূলে৷ ভবিষাতি। 

সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ কোববাংশ্চ ভ্রিয়! যুতঃ || ১৯ || 

অনুবাদ । 

তখন তুধি রাঁজীকে সত্যেবদ্ধ করিয়ী গুর্ব্োক্ত ছ্ুইবর প্রার্থনা করিবে, তষ্পীধযে 
প্রথম বরে রাচন্দ্রের চতুর্দাশ বৎসর অরণা বাঁস। হর || ও দ্বিতীয়' বরে. 

তরতের যৌবরাজে? অর্তিধেক প্রার্থনা করিবে, মহীরাঁজা দশরথ দেবাস্থরের যু্বৌর 
পর যে ছুই বর প্রান করণের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ৮ তুমি সেই বাথা 
স্মরণ করিয়া দিস্সা পশ্চাৎ সত্রীরামের বনবাদ ও ভরতের' রবজাপ্রার্তি এই ছুইবর 
যাঁচঞ। করিও ॥ ২৬ | হে রাজমহিষি! তুমি ইহা বাচ্ঞ। করিল্পে' নিশ্টয় 
তোমার সন্তান ৃর্থিবীতে কল্যাণভারজন এবং রামচন্দ্র নিসংশয় বনপ্ধাতিত 
হইবেন ॥ ২৭ ॥ রী বনে প্রেরিত হইঁন্সেই তোমার প্রিয়সন্তান ভরত 

নিষ্ণটকে সসাগরা ধরালগুলের অধিপতি হইয়া সমস্ত সামাজ্য সুখে সপ্ভৌগ 
করিতে পাঁরিবেন। পরে রাম বন হইতে যতকীলে প্রত্ণাগত হইবেন || ২৮ 11 
তঙখ্ালে তোমার ভরত রার্জাতিকীর করিয়া” বন্ধমূল হইবেন, সে সময়ে ভরত 
মহতী ্রীযুক্ত ও প্রভূত ধনবান হইবেন এবং সৈন্য সামন্ত প্রজাগণ প্রভৃতি ও 
ভরক্তের বশীভূত হইবে | ২৯ || 



৮ম, সর্গ 1) অক্যাধ্যাকাণ্ডঃ! ৫১ 

খজুত্বতাবে বুধ্যত্ব মৌভাগ্র্যবলমাঁতনঃ | 
ম স্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন চ ক্রু দ্বামুপেক্ষিতুং|| ৩০ | 
তৰ প্রিষ়াতর্ রাজা হি প্রাণানপি পিরিতাজেৎ ূ 
ন হাতিত্রমিতুং শক্ত ভব বাক্যং মহীপতিঃ || ৩১ || 
প্রাপ্তকালম্ত তে মব্যে রাজানং জিতসাধ্বসা | 
রামাভিষেকসঙ্কপ্পান্িগুহবিনিবর্তয় || ৯২ || 
অনর্থমর্থৰপেণ সা.দদর্শ তয়োদিতা | 
ন হি ত্বুবুধে পাপং শাপদোঁয়েণ মোহিত || ৩৩ | 
কেকয়েষু হি সা বাল্য ব্রাহ্মণং মূর্খৰপিণং | 
অস্ুফ্লিতবতী বাঁল1.তেন শঙ্টী। মহাজন! || ৩৪ || 
যন্মাদস্থয়সে বিপ্রং স্ব বপমদদর্পিতা | 
তম্মাদসুয়াং ভ্বমপি. লোকে প্রাপ্গ্যসি কুৎখসিতাং || ৩৫ || 

অনবাদ। 

হে সরল স্বভাবে কৈকেয়ি! ইহা তোমার যে কত সৌভাগ্য বল, তাঁছ। 
তুমি আপন কুদ্ধিতে বিবেচন! করহ+ মহা রাঁজ। কোন মতেই তোম!কে ক্রোঁধান্থিতা 

দেখিয়া আঁত্সচিত্তে ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিবেন না ব1 ক্রোধান্বিত দেখিয়( 
তাচ্ছিল্যক্রমে তোমাকে উপেক্ষা করিতেও শক্ত হইবেন না।। ৩০ | ভূপা 

তোমার প্র্রিয়কার্ধয সাধন করিবার জন্য প্রাণপর্যাস্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, 

আমি ইহা নিশ্চয় জানি যে তিনি তোমার কথ! কখনই অতিক্রম করিতে শক্ত হন 
নাঁ। ৬১ ঞ্) তোমার অভিলাষ পূরণের এই সময় আমি জানিতেছি, অতএব 
তুমি তয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক রাজ! দশরথকে নিএরুহ করিয়াও 'রাঁমাভিষেক সংকল্প 
হইতে তহাকে-নির্ভ করহ | ৩২ || কেকয় কুমারী মস্থরার এই সকল অনর্থ- 
কর উপদেশ দৈববশত্বঃ অর্থকর রূপে অবগত হইলেন, অর্থাৎ পুর্ব ব্রন্মশীপ 
দোষে বিমোহিত হইয়! কোনমতেই এই অনিষ্টপাতের নিদীন বুঝিতে .পারিলেন 
না| ৩১৩ ॥ পুর্বকাঁলে পিত্রালয়ে কৈকেয়ী বাল্যাবস্থায় এক কুরূপী মুর্খতম 
রান্ষণকে দেখিয়। অবমানন। করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাত্ম। ব্রান্মণ দ্ধ হইয়া 
অস্থ্য়ীবতী. কৈকেম়ীকে এই অভিশীখ প্রদান করিয়াছিলেন.॥ ৩৪॥ অরে পাপীস্পসি 
কৈকেয়ি তুমি. আপন রূপ সৌন্দর্যমদে মত্তা-হইয়। যেমন ব্রাক্মণকে অন্য! 
করিতেছ, তেমনই তোমার চিরকালের নিমিত্ত ইহলোকে কুল হইবে», এবং 
তোমার নামোচ্ারণ মাত্রেই সকলে তোমার প্রতি দোষারোপ করিবেক || ৩৫ ॥ 



&২. রাষায়ণৎ। (৮মঃসর্গ। 

ইতি শাঁপমমাচ্ছন্ন। মন্থরাবশমাঁগতা 1 
অতীব হৃষ্টা' কৈকেয়ী মন্থরাং'পরিবত্বজে | ৩৬ ॥ 
পরিস্বজ্য ততো গাঁড়ং কৈকেয়ী হর্ষবিষ্বলা [ 
উবাচ বচনং ধীরা তাং কুজাঁং পাপদর্শিনীং || ৩৭ || 
গ্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি | 
অস্তাং পৃথিব্যাং কুজ্জেহন্যা বুদ্ধ নাভি সম ভুয়া | ৩৮1) 
ত্বমেব চাপি তন্তা মে নিত্যযুক্কা | হিতৈষিণী | 
নাহং জাঁনামি কুটিলং কুক্জে রামচিকীর্ষিতং || ৩৯ || 

সন্ভি ছুঃসংস্ফিতাঃ কুল! বিঝপা বিক্ৃতাননাঃ | 
স্বংপন্ম ইব বাঁতে ন সম্ভনঃ প্রিয়দর্শনা | ৪* || 
উরস্তে নাতিনির্ভ্নমাকগ্ঠানুখনুত্তমং | 
অধস্ভাচ্চোদরং শখৃতং বিলগ্ন্ স্তনঘ্বয়ং|| ৪১ || 

অনুবাদ | 

ইককেমীর বুদ্ধিন্ত্তি শপে সমীচ্ছন্ন থাকা প্রযুক্ত মস্থ্রাঁর বশবর্তিনী হইলেন, 
অর্থ।ৎ মন্থরীর বাক্যে কৈকেয়ী অতিশয় আনন্দিত হইয়া শয্য1 হইতে গাঁত্রোথান 
করতঃ কুক্জাকে আলিঙ্গন করিলেন || ৩৬ || এবং পাপদর্শিনী কুক্জাকে গা়- 
তর আলিঙ্গন করিয়] ধীরণন্ত্রী কৈকেয়ী হর্ষে বিহ্বাল হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ 
& ৩৭ 11 কুক্ডী তুমি আমার কি শুভান্ুষ্ঠানপর1? তোমার বুদ্ধির মহত্ব আমি 

এত দিন জানি নাই, তৌমার সমান বুদ্ধিমতী যুবতী পৃথিবীতলে বুঝি আর কেহই 
নাই ৩৮ & তুমি আমার সর্বদ1 কল্যাণ চিন্তা নিযুক্ত আছ, কিসে আঁমাঁর 
মঙ্গল হয় তাহাঁরই অনুসন্ধান কর, হে কুক্জো রামের যে এরূপ ফুটিল চিকীর্ষা 
তাঁহী আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই অর্থাৎ রাঁমের অভিষেক হইলে 

গর আমাদিগের প্রতি রাম যে অকল্যাণ চেষ্টা করিবে ইছা আমি কিছুই বুঝিতে 
পারি নাই ॥ ৩৯ ॥ ও মন্থরে ! এই পৃথিবীতে অনেকাঁনেক কুজা1! আছে, তাহার! 
বিরুপা বিকৃভ বদনা । বাঁয়ুতে সঞ্চালিত পম্মের নায় তুমি প্রয়দর্শন| হও, অর্থাৎ 
তোঁসার মত জুন্দরী কুক্জী আর কেহই নহে || ৪০ 1 তোমার বক্ষঃস্থল 
অতিশয় ভগ্ন নহে, তোঁমীর কঠদেশ পর্য্যন্ত আয়ত শৌভনীয় মুখমণ্ডল অধঃ পর্যা্ত 
বিস্তীর্ণ" অথচ লক্বমান ভোমার উদর, স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থলে গাল মগ্ন হইয়া 
বহিফুছে। ৪১ ॥ 



৮মঃ সর্গ 1) অধযোধাকাণ্ড! ৫৩ 

জর্ঘনং তে নুনির্মাংসং রসনাদামশোঁভিতং 

জত্ঘে দীর্ঘ তনু চৈব পদৌ ঢাঁপ্যায়তৌ শো || ৪২ | 
ভবমাঁয়তাভ্যাং শক্থিত্যাং মন্থরে নীলরাসিনী | 
অগ্রতে| মম গচ্ছৃন্তী টিটিভীব বিরাজসে || ৪৩ || 
যচ্চেদং ককুদাকারং কুক্জধ্ার শুভাননে | 
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বস্তি তেশ। ৪৪ || 
অত্র তে প্রতিমোক্ষ্যমি কুক মালাং হিরগ্ময়ীং । 
অভিবিক্তে তু ভরতে রামে চৈব বনং গতে || ৪৫ || 
জাত্যেন তে সুবর্পেন জুনিষ্টগ্রেন জুন্দরি | 
সমৃদ্ধার্থ1 প্রতীতাহং ভুবয়িষ্যামি তে তন্গুং|| ৪৬ || 
মুখে চ তিলকং চিত্রং কাঞ্চনং কনকপ্রাভে। 

কারয্লিষ/ামি তে কুক্জে শুভান্যাতরণানি চ|| ৪ || 

অন্নবাদ। 
কিবা! জন নির্মাণ মাংস নাই বলিলেই হয়, তথাপি চক্দ্রহারদ্বার। মনৌহাঁ- 

রিণী শোভা হইয়াছে, যদিও জান ছইখাঁনি তন্থতর অর্থাৎ শুক্ক তথাপি কেবল 
দৈর্ঘাগ্তণেই শৌত1 পাঁইতেছে। বিলক্ষণ আয়ত চরণঘয় কিন্তু কৃশ, তথাপি তাহার 
শোঁভার সীমা নাই || ৪২ || জ্ুচিকণ সুক্ষ নীলবসণ খানি পরিধান করিয়। 
যখন আয়ত শক্থি সঞ্চালন পুর্ব্বক দীর্ঘ পদঘ্য় প্রক্ষেপ দ্বারা টিডিত চলনের 
ন্যায় আমার আগে আগে গমন কর, তখন সে শোভা দেখিয়া! আমার মনে অসীম 
আনন্দ উদ্ভব হইতে থাকে ॥ ৪৩ ॥ হে শুভাননে হে সুবদনে কুক্তে ! রষককুদের 
ন্যায় অর্থাৎ ব্বাড়ের ঝ.*টের ন্যায় এই যে তোমার পৃষ্ঠোৌপরি কুঁজ দেখা যাইতেছে 
ওটি সামানা কুঁজ নয়, নিশ্চয়ই বৌধ হয় যাবতীয় বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও অশেষবিধ 
মায়ার বাসস্থান অর্থাৎ এ কু'জের মধ্যে সমস্ত মায়া সমস্ত বুদ্ধি পরিপুর্ণ রহিয়াছে । 
॥ 8৪ ॥ হেকুক্ডে! যদি লামার ভরত রাজ! হন, আর রাম দি বনে যাঁন, তবে 
আমি তোমাকে এই মমকণ্স্থ। ছিরণু]়ী মাল। পাঁরিতোধিক এখনি প্রদান করিব। 
|| 8৫ || হেল্ুন্দরি! যদি আমার ইসিদ্ধি হয়, ও অসীম সম্পত্তি হদ্ধি হয় তবে 
লীনাবিধ মণিময় আুবর্ণের আঁভরণে *ভোমার শরীরে আমি বিভূষিত করিয়! দিব | 
॥ ৪৬ ॥ ছেকুক্ডে! কনকের ন্যায় কমনীয় কান্তিযুক্ত তোষার মুখমণ্ডল 

কাঞ্চনময় বিচিত্র তিলকঘ্বার1 ও শরীর যষ্ি বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত 
করিব।| ৪৭ ॥ 



৫9  র্লাায়ণৎ। (৮মঃ সর্গ | 

যাবদগ্রনখং লিগ্ত। চন্দনেন'কুগন্ধিন] | 
পরিধায় শুভে বস্তে দেবীর রিচরিবাসি | ৪৮ || 
চ্জ্ং বিস্পর্ঘমানেন,মুধেন চ.ঞভাননে | 
গমিষ্যন্তনবদ্যাঙ্গি গর্ববয়স্তী সুকজ্জনং || ৪৯ || 
তবাপি কুব্জে দাক্টোইন্যাঃ সর্বাতরণভূষিতাঃ। 
পাদৌ পরিচরিষ্যক্তি যখৈব মম ভাবিনি || ৫০ || 
এবং প্রশস্তা কৈকেয়্যা-কুজ। স্কুয়োহব্রবীদিদং | 
শয়ানাং শয়লে দেবীং কৈকেয়ীং স্তরয়ন্ত্যাত || ৫১ || 
গতোদকে"দতুবন্ধে। ন কল্যাণি.খঁশস্যতে। 
উত্তিষ্ঠ কুরু রুল্যাণং রাজনংপরিমোহয় || ৫২ || 
তথেত্যথ প্রতিজ্ঞায় মন্থরাবচনাত্তদ! | 
ভিরতন্তাতিষেকায় কৈকেয়ী কৃতনিশ্চয়া || ৫৩ || 

অনুরাদ। 

নখীগ্র. হইতে ম্তখমগ্ডল পর্য্যন্ত সুগন্ধ চন্দন ঘ্বারা লেপন করিয়! দিব, .তুমি 
'ভুখন. শুভ প্উীবসন, পরিধান পুর্র্বক রাজ্সপউমহেতীর ন্যায় ভ্রমণ করিয়! বেড়ী- 

ইচ্ত খাকিবে,॥ .৪৮ ৮ .€হ লিবদনি ! জর্ধাঙ্গ জন্দরি! তুমি আপন মুখ শোভা! 
স্বারা,সহঅ বিধুমগ্লকে তিরাক্ষারে .করিয়াছ, সেই শুভসময়ে 'সম্পদনদে গর্বিত 
হইয়|-ক্যজনুগণকে এস্রন্ধা কর্তঃ পুরসধ্যে বিচরণ .করিতে . থাকিবে ॥ ৪৯ ॥ 
ছেমহরে !. অন্যান্য দানীর। অর্বালঙ্কারে 'রিভূষিত! হইয়। যেমন আমার সেবা 

পরিচর্য্যাকরিক্া গ্রাকে, তক্রপ তাহীরা তোমারও .পরদযুগল সম্বাহন করিতে 
নিযুন্ত 'হই্ঘর ॥ :৫্ . ॥ ,কৈকেয়ী প্রণয় বচনে .কুক্সাকে এই প্রকার ।প্রশংস! 

করিলে পির কুক কি রুকেমীকে বলিতে লাগিল, রাঁজমহিষি ! তুমি 
অখনও শয্যায় "শয়ন রিয়। রছিলে+ত্বরাঁয় গাতত্রাথান করতঃ রাজাকে পরিষুঞ্ধ 
ক্র্হ॥ :৫১ . হে ক্লযাণি! জলের প্রকাহ বহিষ্না, গেলে পর আর সৈতু বন্ধনে 
'কিকার্য হুইবে, অতএব আপনার মঙ্গল সাধনার্থে যব করহ,॥ ৫২ ॥ অনন্তর 
€ককয়রাঁজনন্দিলী ।তারাক্ বলিয়। মঙ্থরার .বাক্যে তরতের রাজ্যাভিষেক প্রীণ্ডির 
আশয়ে প্রতিজ্ঞ! পুর্ববক দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়া সঞ্জিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ 



৮ম, সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৫ 

মহার্ধমণিরত্বাঢ্যং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা। 
ভাবমুচ্য তখান্যানি সরধ্বাণ্যাতরণাঁনি সা।| ৫৪ || 
ভূশং বিভেদিষ্তী দেবী তয়! মন্থ্রয়া তদা। 
ক্রোধাগারং প্রবিশ্েকা সৌভাগ্যবলদর্পিতা || ৫৫ || 
তণ্তহেমোপমতন্ুঃ কুজাবাক্যবশানুগা | 
সম্বিশ্ঠ ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদম্রবীত্|| ৫৬ || 
ইহ বা মাং স্বতাং কুতজ ভর্ভ,রাবেদয়িষ্যসি। 
বনং বা রাঘবে যাতে ভরতঃ ঃপ্রান্দ্যতি শ্রিয়ং || ৫৭ || 
ন ধনানি ন বস্ত্রাণি নালস্কারান্ন ভোঁজনং | 

নাসেবিষ্যে হৃহং তাবদ্ঘাবন্্রীমে। বনং ব্রজেশ || ৫৮ || 
ইতীন্দমুক্জা! বচনং কু্দারুণং | 

নিধায় সর্বাভরণাঁনি ভাবিমী | 
অসংক্কতাং সংস্তরণেন মেদিনীম_ 

অর্থাধিশিষ্য পাতিতেব কিন্নরী || ৫৯ | 

চা তং সস 

| ) জী টে | $ ] 

রাজমহিষীকৈকেয়ী, মহাস্ুল্য মণিমাণিক্য হীরকমক্ন মুক্তাহাঁর পরিহার করি- 
লেন,এবং গাঁত্র হইতে আরহ অগ্রদায় অলঙ্কার উদ্মৌচন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪ ॥ 
তখন তরত মাতা মস্থ্রার উপদেশে অতিশয় অভিমাঁনিনী হইয়। আপনার সৌভা- 
গ্যবলে গর্বিত একাকিনীমাত্র ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ কৈকেয়ী 
মন্থরাঁর বাক্যের বশবর্তিনী হুইয়! উত্তপ্ত কাঞ্চন সমান কমনীয় কলেবরকে খুলি 
শষ্যায় বিলুষ্টিত করিক্সঃকুক্জাকে বলিলেন ॥ ৫৬ ॥ হে কুক্সে! আমি এই 
অবস্থায় আছি, অথবা মর্রিক্নাছি, এই বথ। তুমি মহারাঁজানকে জীনাইও যে 
রীমচক্র বনে গমন করুন, আর আমার প্রিয়সন্তান তরত . রাঁজঙ্ী। প্রাপ্ত 
হউন্॥ ৫৭ ॥ মহারাজ। যে পর্যন্ত শ্ীরামকে বনে প্রেরণ ম| করিবেন, সে 
পর্য্যন্ত কি ধন কি বস্ত্র কি অলঙ্কার ফি ভোজনীয় দ্রব্য আমি কিছুই সেব1 করিব 
ন॥ ৫৮ ॥ পরমাজুন্দরী কৈকের়ী মস্থ্রাকে এই রূপ মর্দমভেদী বাণের ন্যায় 
দীরুণ বচন প্রয়োগ করিয়! সমুায় আভরণ পরিহার পুর্বমক অনার ভূমি শয্যায় 
পতিত কিক্গরীর ন্যাম শয়ন করিয়া! রহিলেন ॥ ৫৯ ॥ 



৫৬  বামায়খৎ। (৬) সর্গ | 

উদীর্ণসংরস্ততমোর্তানন! 
তদ] বিমুক্তোম্তমদামভূষণ1| 

নরেন্দ্রপত্বী বিমল বভূব স্& 
তমোরৃতা,দ্যৌরিব নষ্টভাক্ষর। || ৬০ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামপ্রবাসনোপায়চিন্ত। 
নাম অফ্টমঃ সর্গঃ|| ৮1 

অনুবাদ। 

তখুন রাজমহিষী মণিময় আঁভরণ ও সুপ বসন পরিহার করিয়। অতিমানে 
মলিন। হইয়া রহিলেন, সুর্যের অবর্তমানে অন্ধকাঁরারত নতোমগ্ডলের ন্যায় 
তাঁহার শ্খমণ্ডল মলিন হইয়া! গেল ॥ ৬০ ॥ 

ইতি সতুর্বিংশতি সাহত্রা বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযৌধ্াকা ডে 
প্ীরবামের বনপ্রবাঁসের উপায় চিন্ত| নামে অষ্টম 

সর্গ সমাপন ॥ ৭ || 



নম, সর্গ 1) অযোধ্যাকাণডঃ । ৫৭ 

নবমঃ লর্গঃ | 
'আজ্ঞাপ্য ভু মহাঁবাজে। রাঘবস্তাঁতিষেচনং | 

কৈকেষ্যাঃ প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং নৃপঃ || » 11 
তাং তত্র পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাঁং | 
প্রতপ্ত ইব ছুঃখেন শুশ্রাব জগতীপতিঃ || ২ | 
স বৃদ্ধস্তরুণীং তার্যযাং প্রাণেত্যোহপি গ্ররীয়মীং | 
অপাপঃ পাপসংকপ্পামুপচক্রাম ছঃখিতঃ || ৩ || 
সর্ববলো কাপ্রিয়ং মু়া মনর্থং লোকগর্হিতং 
আকাঁজক্পাণাঁং নংপ্রাপ্তে। দদর্শ পতিতাঁং ভুবি || ৪ 1 
করেণুমিব দিদ্ধেন বিদ্ধাং বাঁণেন ছঃখিতাঁং | 

মহাগজ.ইবাসাদ্য-শ্নেহাৎ পরিমমর্শ তাং || «৫ || 
ন তাং বিমৃজ্য পাণিভ্যামতিসংত্রস্তচেতনঃ | 
উবাচ রাজা কৈকেয়ীং শ্বসন্ভীমূরগীমিব || ৬ || 

অন্গবাধ 
মহারাজাঁধিরাঁজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাঁজ্যে অভিষেক হইবে এই সম্বা? 

প্রচার করিরা প্রফুলমনে কৈকেয়ীকে প্রিয়সন্বাদ প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং রাজা 
অন্তঃপ্ুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥ পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি রাজ! দশরথ 
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবাঁমীত্র শুনিলেন, যে কৈকেয়ী অনুপযুক্ত ভূমি শয্যায় শয়ন 

করিয়া রোষাগাঁরে অবস্থান করিতেছেন, এই কথ। শ্রবণমাঁত্র ভূপাঁল অতিশয় 
দুঃখে পরিতাপিত হইলেন ॥ ২ ॥ যে হেতু মহারাজ অতিশয় রুদ্ধ, কিন্ত তাঁহার 

কৈকেয়ীরাঁণী নবীনীযুবতি সুতরাং এই বদ্ধ রাজার কৈকেয়ী জার্ধ্য। প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয়তম] শ্রেষ্ট হয়েন, ধর্্মশীল পর্বদোষ হীন নৃপতি দুঃখিত হইয়! পাঁপাশয়। 
মাঁনিনী প্রেয়সী নিকটে অল্পে অল্পে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥ মহারাজ তত সমীপস্থ 
হয়| সর্ব লোকের অপ্রিয় অথচ লোকনিন্দিত, এক অনর্থ বিষয়াভিলাষিণী সুগ্ধা- 
পরায় কৈকেম্ীকে ভূমিতলে পতিতা দেখিলেন ॥ ৪ ॥ শরবিদ্ধ! হস্তিনীকে ছুঃখিত। 
দেখিয়! মহাযুখপতি মতঙ্গরাঁজ েমন স্সেহ বশতঃ করদ্বার]স্পর্শন পুর্ব্বক তাহাকে 
সান্তুন। করে, তদ্রূপ রাজা এ প্রিয়তম! কৈকেয়ীকে জুছুঃখিত। দেখিয়া ন্বেহে করদ্বয় 
দ্বারা তদঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ ৫ *1| মহাঁমানিনী কৈকেয়ী প্রণয়ভাবে ক্রোধতরে 
কালভুজঙ্গিনীর ন্যায় দীর্ঘ দীর্ঘ নিংশ্বীস পরিত্যাগ করিতেছেন, তদ্দষ্টে রাজা অতি 
কাতর হইয়। স্বকরদ্বয়ে তাহার গাত্রমার্জন। করিয়া] বলিতে লাগিলেন॥ ৬ 7 

[৮ ] 
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ন তেহহমভিজানামি ক্রোঁধমাত্মনি সংযুতং | 
দেবি কেনাভিশস্তাঁদি কেন বাদি বিমানিত] || ৭ | 
যদিদং মম ছুঃখায় শেষে কল্যাণি ছুঃখিতা। 
ভূমৌ পাংশুদ্বনীথেব ময়ি কল্যাণচেতনসি || ৮ || 
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনী | 
সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাঃ সম্থিতক্তাশ্ বৃত্তিতিঃ || ৯ || 
অগদং তে করিব্যস্তি ব্যক্তমাখ্যাহি তাবিনি। 
কন্ত বা তেহুপ্রিয়ং কার্ষ্যংকেন বা তেহুপ্রিয়ং কৃতং || ১০ |) 
কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কে ব। স্কুমহদপ্রিয়ং | 

অবধ্যো বধ্যতাং কোহুদ্য বধ্যঃ কো বা বিশ্চ্যতাঃ || ১১ || 

 অন্ুবাঁদ। 

ছে প্রীণপ্রিয়তমে ! কেন ভুমি এত অভিমানিনী হইয়াছ? তোমার ক্রোঁগের 

কোন কারণ আমি উপলন্ধি করিতেছি না, ছে দেবি!. কেতোমায় অভিসম্পাৎ 

করিয়ীছে? অর্থাৎ কে তোমাকে গাঁলিদিয়াছে না কে তৌমায় অপমান করিয়াছে; 

নতুবা! তোমার মনে এতদ্রপ ক্রোধ কেন উপস্থিত হইল ৭ ॥| ভুমি যে 
ছর্গখনী হইয়। অনাখিনীর ন্যায় ভূমিতলে ধূলারাশি মধ্যে শয়ন করিয়] রহিয়াছ, 
এ কেবল আমীর ছঃখের নিমিত্ত হয়, অদ্য আমার চিত্ত আনন্দরদে আপ্লুত রহি- 

ফ্লীছে, আমার প্রতি কি তোমার আজি ক্রোখকর। সম্ভব || ৮ 1 হেপ্রেয়সি! 

ভুতোৌপহত চিত্তীর নায় মম চিত্ত প্রমাথিনী হইয়াঁছ, অর্থাৎ ভূতে পাঁওয়ার মত 
আমার চিত্তকে মথন করিতেছ, আমার বৃত্তিভোগী নিদানজ্ঞ,বৈদাগণ সভায় সর্বদা 
অধিষ্ঠিত আছে || ৯ 1| ছেভাবিনি! রোগের স্থল বৃতীন্ত ব্যক্ত করিয়। 

বল ভাহবরা শ্রুতমাত্র প্রয়োগ ছারা. নীরৌগ করিয়াদিবেন, সন্দেহ নীই | যদি 

রোগ না হইয়া থাঁকে, তবে বল তোমার নিমিত্ত কি কাহারও কোন অনি 

করিতে হইবে, কিম্বা তোমারই বা কেহ কোন অনিষ্টীচরণ করিয়াছে ॥ 58 ॥ 
বদ দেখি আজি কাহার প্রিয় সাধন করিব» বা কাহারই ব1 সমুচিত দণ্ড বিধান 
করিব | কি ৫কাঁন অবধ্য সাধুরত্ত ব্যক্তিকে বর্ধ করিব « না» কোন মানবখাতী 

অবশ্য বধ্য ছুরাতাঁকে গক্ত করিয়। দিব অর্থাৎ তোমার আজ্ঞায় আমি এ সকল 
অকরণীয্ন কার্যযও করিতে পারি ॥ .১১ ॥ 



৯ম? সর্গ |) অধোধ্যাকীণ্ডঃ 1 ৫৯ 

দরিদ্র কে ভবেদ্বাঢ্যে। ধমবাঁন্ কোহস্তথকিঞ্চনঃ। 

'যদত্তি মে ধনং কিঞিংৎ তন্য দেবি ত্বমীশ্বরী || ১২) 

যাব প্রবর্ততে চক্রং তাঁবদেষা বনুদ্ধর]। 

পৃথিব্যাং রাজরাজোহস্মি সম্রাট সর্বমহীক্ষিতাং || ১৩ || 
পৃথিব্যাং বররত্বানাং প্রভূরম্মি শুচিশ্মিতে | 

দদাঁমি য্ তেহভিমতং কোপং না চ কথাঃ প্রিয়ে || ১৪ || 
ন তে কিঞ্িদিতিপ্রেভং ন কর্ত,মহমুতসহে | 

আত্মনে! জীবিতেনাপি করিব্যে তে প্রিয়ং শ্রিয়ে || ১৫ || 

এবমুক্ত| সমুখ্খায় বিবক্ষৃভূশিমপ্রিয়ং। 

পরিপীড়য়িতৃং ভূয়ো ভর্ভারং সাত্যভাষত || ১৬ || 

অনুবাদ | 

হে প্রাণসমে ! অনুমতি কর, তৌমার শরণণগত কোন দীন বাক্তিকে কুবের 
সমান খনীধিপতি করিয়। দিই, আমীর যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, হে দেবি! 
তুমিই সে সকলের অধিশ্বরী 1 ১২ ॥ কুর্ধযদেবের আহ্কিক ও বার্ষিক গতি 

বশতঃষে যে ভূমিতাঁগে কিরণ কলাঁপ বিকীর্ণ হয়, সেই সেই ভূতাঁগের সামান্য 
নাম পৃথিবী, এই পৃথিবীর ভাঁগবিশেষে এক এক রাঁজ। আছেন, আঁমি এই পৃথি- 

বীস্থ সমস্ত রীজীগণের উপর অধিরাঁজ অর্থাৎ সমাট হই॥ ১৩ ॥ হে সহাঁস 
বদনে হছে প্রেয়সি ! পৃথিবীতে যাবতীয় মহরত আছে আমি সকলেরই অধীশ্বর, 

তুমি অন্থমতি কর; "তোমার যাহা অভিলাষ হয় এক্ষণে প্রদান করিতেছি, 

হে মৃভুহাসিনি! তুমি আমার প্রতি ক্রোধনভাব পরিহার করিয়। প্রসঙ্গ হও 
॥ ১৪ ॥ তোমার মনৌমত কোন্ কর্দ আমি সম্পাদন করি নাই, তুমি যখন 
যাঁছ। বলিয়াছ, তখনই ভাহা নিষ্পাদন করিয়াছি, হে প্রিয়ে! আমি আপনার 

জীবিত ও সর্বঝস্ম ছারীও তোমার প্রিয়কার্য। সাধন করিব ভুমি আশীতে প্রসন! 

হও | ১৫ ॥ মহারাজ দশরঞ্থ কৈকেয়ীকে এই এই রূপে অশেষ, প্রকার 

সান! করিলে পর রঠজমহিষী, গাঁত্রোথান করিয়] নৃপতির অপ্রীতি জনক কথ 

বিবখর জন্য অর্থৰৎ রাজাকে সমধিক ঘক্ত্রণ দেবার মানসে পুনর্কার ভূপতিকে 

বশ্যভর্ভ1 জ্ঞানে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৬ ॥ 
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নাস্মি বিপ্রক্ৃত] দেব কেনচিন্ন বিমাঁনিতা | 
অভীগ্লিতং তু মে কিঞ্চিৎ, প্রিয়ং কর্ড,মিহার্থনি || ১৭ || 
প্রতিজানীহি তাবৎ, স্বং যদি তণ কর্ত মিচ্ছসি | 
প্রতিজ্ঞাতে ততোহহত ত্বাং বরয়িষ্যামি কাজিক্ষতং || ১৮1) 
এবমুক্তত্তয়া রুঁজা প্রিয়য় স্ত্রীবশঙ্গতঃ। 
প্রবিবেশ বিনাঁশায় মৃগঃ পাশমিবাবুধঃ || ১৯ || 
প্রিয়াং প্রিয়হিভে যুক্তাৎ তার্থ্যাং নিত্যমন্তব্রতাঁং | 
স তাং বিজ্ঞায় সন্তপ্াং কৈকেয়ীং পার্খিবোহব্রবী্, || ২০ || 
অবলিগ্তে ন জানাসি ত্ব্ুঃ প্রিয়তরে। মম 

রাঁমমেকং বর্জয়িত্বা লোকেম্বন্যো ন বিদ্যতে || ২১ || 
দদ্যাঁং তে পরিহৃত্যেদং প্রিয়ে জদয়মপ্যহং | 

তঃ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ক্রহি যৎ্ সাঁধু মন্যসে || ২২ |) 

অন্ুবাদ। 

মহারাজ! কেহই আমার অপ্রিয় কর্ম করে নাই, বা কেনই আমার অবমাঁনন' 
করে নাই, কিন্ত আমার মনের মধ্যে এক প্রিয়তর অলিভাষ হইয়াছে অন্কুগ্রহ 
সহকীরে আপনি মেই আমার প্রিয় টভিলীষ পুরণ করিতে যোগ্য হউন ১৭ ॥ 
যদি আদার অভিল/ষ গুর্ণ করিতে আপনার ইচ্ছা হয়» এবং তদ্ধিষয়ে যদি 
নিশ্চিতরূপে প্রতিজ্ঞ করেন, তীহ। হইলে আপনার নিকট আমার বাঞ্ছিত প্রার্থন। 

ব্যক্ত করিয়। কহি॥ ১৮ ॥ কৈকেয়ী এই ফ্থা বলিলে পর নির্কিবেক রাজা 
দশরথ ট্ত্রণত! প্রযুক্ত আপন বিনা শের জন্য তাহাতেই সম্মত হইলেন, অরণ্যচারী 

মগ মৌহবশতঃ সৃগয়ুর পাশে যে রূপে বদ্ধ হয়, সেইর্প স্ত্রণ নৃপতি পত়্ীর 
বচন জাঁচল মোহিত হইয়। স্রম্মত হইলেন ॥ ১৯ ॥ প্রিয়তম! কৈকেয়ী কেবল 
ভূপতির. ছিতভিলীধিণী “সতত অন্ভিমত কার্ধযসাঁধিনী নিত্য অন্থুত্রতা ভার্ধ্যা শোকে 
ততিভূত] ও সন্তণ্ড। হইয়াছেন, ইহ] জাঁনিয়] নরপতি মানিনীকে বলিলেন ॥ ২* ॥ 
হে চণ্ডি ছে মানিনি! ভুমি কি জীনন! যে জগতে কেবল শ্রীরাম ব্যতিরেকে 

'তোঁম| হইতে আমার আর কেহই প্রিয়তর নাই ॥। ২১ ॥ হেকৈকেয়ি! তুমি 
যাহ! যাঁচ্ঞা করিবে আমি তাহাই তোঁমাকে প্রদান করিব, অধিক কি বলিব 
স্বামি তোমার প্রার্থনায় প্রাণপর্য্য্তও প্রান করিতে পারি, অতএব হেকৈকেডি 
তুমি বিধেচন। করিয়] যাহা তোমার উৎকৃষ্ট বৌধ হয় তাহ] বলহ॥ ২২ 



*ম, সগ |) অযোধ্যাকাও্ঃ ৷ ৬১ 

বলমাত্মনি পশ্থান্তী ন বিকাজিক্তৃমর্হসি | 
করিষ্যামি তব প্রীতিং নুক্কতেনাত্মনঃ শপে || ২৩ | 
তুষ্টা তেনাথ বাক্যের জষ্টাভিপ্রায়মাত্মনঃ | 
ব্যাজহার মহাঘোরং কৈকেয়ী ভূশমপ্রিয়ং || ২৪ || 
যখখ! ধর্মেণ শপসে বরং মহাং দদান্তি চ। 
তচ্ছৃণন্ত সমাগম্য দেবাঃ শক্রপুরোগমাহ 1 ২৫ || 
চ্্রাদিত্যো গ্রহাশ্চৈৰ নতো রাত্র্যহনী দিশঃ। 
জগল্চ পৃথিবী চৈব লহ গন্ধবর্রাক্ষটসঃ || ২৬ || 
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ। 
যানি চান্যানি সত্তীনি জানীষুর্তাধিতং বচঃ || ২৭ || 
সত্যসন্ধে। মহারাজ] ধর্মজ্ঞঃ ভুসমাহিতঃ। 
বরং মহাং দদাত্যেষ তন্মে শৃখুত দেবতাঃ|| ২৮ | 

অনুবাঁদ। 

হেপ্রিয়ে! তুমি ক্ষমতান্থসাঁরে যাছঞ&1। করহ, বিকাঁজ্জিত অর্থাৎ অন্যায় 
প্রার্থন। কিছু করিওনা আমি শপথ ক্রিতেছি যে আমার সুকৃত অর্থাৎ আমীর 

যাবজ্জীবনের উপার্জিত পুণ্য রাশি দিলেও বদি তুমি সুপ্রীতা হও আমি তাহাঁও 
দীন করিব ॥ ২৩ ॥ কেকয় রাঁজদুহিতা নৃপবরের এই প্রকার বচন সন্দোহে 
রোঁষ পরিহার পুর্ধক সন্তোষ লাভ করিলেন, যখন দেখিলেন আপনার অভি- 
প্রায় সুসিন্ধ হইল তখন হর্ষযুক্তা হইয়া ভয়জনক যথোঁচিত অপ্রিয় কথা বলিতে 
লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! আপনি ধর্মসাক্ষী করিয়া আমায় যে বর প্রদান 
করিবেন শপথপুর্ধবক অঙ্গীকার করিলেন, ইন্দ্রীদি দেবগণ সমাগত হইয়] এই সময় 
তাহা শ্রবণ করুন্॥ ২৫ ॥। চক্র সূর্ধাগ্রহগণ নভোমওল দিবারাত্রি দিক সকল 
জগৎ পৃথিবী গন্ধ সকল ও নিশাচর কুল। ২৬ ॥ পিশিততোজী যাবতীয় 
জীব গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবত| ও অন্যান্য প্রাণি সকল তোমর] সকলে জানিহ, 
মহারাজ আমার নিকট অঙ্গীকার করিলেন আমার প্রার্থিত বর প্রদান করি- 
বেন॥ ২৭ ॥ হেদেবগ্রণ! মহারাজ দশরথ অতি ধর্মশীল কখন মিথ্যাকথ! 
ব্যবহার করেন না, ও পরমজ্ঞানবান্ ইনি আমাঁকে বর প্রদান করিবেন আপনারা 
শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ 



৬২ রাষার়ণৎ্। (৯ম; সর্গ | 

ইতি দেবী মহেম্ব'সং পরিগৃহ্াতিশাপ্য চ। 
ততো বচ উবাচেদং বরদং কামমোহিতং || ২৯ | 
পুর! দেবানুরে যুদ্ধে বরো দতৌ দ্থুয়া নৃপ। 
পরিতৃষ্টেন চেদানীং তৌ বরৌ জ্বং প্রযচ্ছ মে || ৩০ || 
যন্তয়ায়ং সম্প্টরন্তো রাম গতি সমাহিতঃ। 
অনেনঃগ্োতু ভরতো৷ যৌবরাঁজ্যেহভিষেচনং || ৩১ || 
বনং গচ্ছতু রাঁমশ্চ চীরঁজ্িিনজটাধরঃ| 
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বরাঁবেতৌ বৃণোম্যহং || ৩২ || 
যদি সত্যপ্রতিক্জোহসি বনং রা'মং বিসর্জায় | 
ভরতঞ্চাপি মে পুজং যৌবরাঁজ্যেহতিষেচয় || ৩৩ || 
এতির্বচোতিঃ কৈকেষ্যা হদি বিদ্ধো৷ বরাধিপঃ| 
তয়েন হৃষ্টরোমাভূদ্যাত্রীং দৃষ্টী? ঘথা যৃগঃ || ৩৪ || 

অন্গবাদ। 
রীজমহিবী এইরূপে মহাধন্থর্ঘর নৃপবরকে বচর্নে্ধ করিয়া বর দাঁনে 

উদ্যত, ও কামে মুগ্ধ জানিয়া শপথ করাইয়া কামম্বঞ্ধ বরপ্রদ ভর্তীকে এই কথা 

বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মহারাজ! গুর্কে দেবত1 ও অস্ুুরগণের ঘোরতর সংগ্রামের 

পর বাঁণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত আপনার শরীরের আমি সেবা শুশ্রাঝ। করিয়া- 

ছিলীম, তাহাতে আপনি আমাকে ঢুইটী বর প্রদান করিতে সম্মত হয়েনঃ 

এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে আপনি সন্তষ্টচিত্তে সেই ছুইটী বর আমাকে 
প্রদান করুন্॥। ৩০ ॥ আপনি রাঁমচন্দ্রকে রাজ্যাতিষিক্ত করিবেন বলিয়া 
যে মহা সমারস্ত করিয়াছেন, এই আয্বোজনেই আমার প্রিয়সন্তান ভরতকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্॥ ৩১ ॥ এবং দ্বিতীয় বরে শ্রীরামচন্্র রক্ষের 
বল্কুল পরিধান ও মস্তকে জটাতার ধারণ করিয়া চতুর্দশ বসরের জনা বনে 
গমন করুক, এই ছুই বর আমি আপনার" নিকট প্রার্থনা করিলাম ॥ ৩২ ॥ 
যদি আপনি সতাবাদী হয়েনঃ ও প্রতিজ্ঞ। প্রতিপালনে যত্রবান থাকেন, তাহ 

হইলে রাঁমচক্্রকে' চতুর্দশ বৎসরের নিমিজ বনে বাঁস করিতে বিদাঁয় দেউণ্। 
আর আমার পুক্র তরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন ॥ ৩৩ ॥ রাজা দশ- 
রখ কৈকেয়ীর এইরূপ হৃদয় বিদারণ বচন সন্দর্ভ শ্রবণ করিয়া! ভয়ে রোৌমা- 
ঞ্িত কলেবর হইলেন, ফলতঃ ব্যান্ত্রী দর্শনে মৃগ যেরূপ ব্যাকুল হয়, রাজা 
দশরথও সেইনূপ টৈকেক্সীর নিকট মহ] ভীত হইলেন ॥ ২৩৪ ॥ 



টম) সর্গ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৬৩ 

সীদন ছুঃখেন মহতা৷ ন তেনাতিহতো| নৃপঃ | 
অনসংবৃতায়ং ৰিমন ভূমাবুপৰিবেশ হ || ৩৫ || 
অহো! ধিগিতি চাপুযুস্ঞা শোকার্ডঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ | 
মোহমভ্যগমণ্ড সদ্যো বাঁকশল্যাভিহতো জদি || ৩৬ || 
চিরেণ তু পুনঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্যার্ভমানষঃ 
কৈকেয়ীমত্রবীৎ, ত্রুদ্ধো ছুঃখশো কসমন্ধিক্কঃ || ৩৭ || 
নৃশংসে ছুটচারিত্রে কুলস্তান্ত বিনাশিনি । 
কিং কৃতং তব রামেণ ময়! বা পাঁপদর্শনে || ৩৮ || 
যদতীত্যাপি কৌশল্যাং রামস্থামনুবর্তৃতে। 
তস্তৈব ভ্বমনর্থায় কিমর্থং চৈবমুদ্যতা || ৪৯ |] 
তং ময়াআঅধিনাশায় ভবনং স্বং প্রবেশিতা । 

রাজপুঞ্রীতি বিজ্ঞাক্স ব্যালী তীক্ষুমহাবিষা || ৪০ || 

অনুবাদ । 

রাজা কৈকেয়ীর এই কথ। শ্রবণ মাত্র অতি ছুঃখে ব্যাকুলিত মনে যখোচিত 

অবসাদ গ্রাণ্ত হইয়। অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং তত্ক্ষণাঁৎ বিষগনমনে অনারত 
ভূমিতলে ধৃঙ্লাতে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ নৃপবর কৈকেম়ীর বাক্যব।ণে বিদ্ধ 
হৃদয় হইয়| আক্ষেপে আপনাকে ধিক্কার দিয়! শোকে অভিভূত হইয়1 পৃথিবীতে 
পড়িলেন, এবং শোৌকাতুর হইয়| ধিক্ধিক্ বন্সিতে বলিতেই সুজ্ছিতি হইলেন ॥ 
॥ ৩৬ ॥ নৃপতিবহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করিয়! ছনমনে দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন 
হইয়। সক্রোধে কৈকেয়ীক্রে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে নিষ্টর হৃদয়ে! 
হে দু স্বভাবে ! হে নৃসাংসে কুলঘাতিনি ! হে পাপমানসে৭ রাঁম তোমার কি 
অপকার করিয়াছে? আর আমিই ব। তোলার কিক্গতি করিয়াছি? ॥ ৩৮ ॥ 
শ্বীরামচন্দ্র কৌশল্যার অপেক্ষাও তোমার অথিক অন্থুগত, তুমি কি দোঁষে সেই 
বীমচন্দ্রের এরূপ অমঙ্গল অন্কৃষ্ঠীন কন্ধিতে উদ্যত হইতেছ?॥ ৩৯ ॥ আমি 
তামাকে রাঁজকনা! বলিয়াই জানিতাঁম এখন জানিলাষ তুমি কাঁলকুটশালিনী 
লীলভুজঙ্গিনী আপনার বিনাঁশের জন্য তোমাকে আমি আপন ভবনে আনিয়া 
ধবেশ করাইয়াছি ॥ ৪ ॥ 



৬৪ রামায়ণৎ । (৯ম/সর্গ | 

জীবলোকো যদ] সর্কো রক্তে! রামগুৈরয়ং। 
অপরাধং কমুদ্দিশ্থয ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সূতং || ৪১ | 
কৌশজ্যাং বা স্ুমিত্রাং ব1 ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ং| 
জীবিতং চাঁজঅনে। রামং ন ত্বেনং পিতৃবসলং || ৪২ || 
নন্দামি হি শ্রিয়ং পুভ্ং দৃষ্টী রামমহং সদা | 
তাপশ্বাঃ ক্ষণং তং মে ন ভবেদিহ চেতনা || ৪৩ || 
তিষ্কেলোকো বিন। ভূমিংশস্তং বা সলিলং বিন| | 
ন তু রামং বিনা দেহে ভিন্ঠেযুরসবো। মম || 8৪ 11 
তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়; পাপনিশ্চয়ে | 

অপি তে চরণৌ মুর স্পৃশাম্যেব প্রসীদ মে || 8৫ || 
স তেন বাক্যেন মহাপ্রিয়েণ ঘোরেণ রাজা কাদয়েইতিবিদ্ধঃ | 
আকৃষ্ট পো বিমনা বতুব ব্যাত্রান্ডিপন্নে! বলবানিবোক্ষা || ৪৬|। 

অনুবাদ | 

যখন জগতীস্থ যাবতীয় জনগণ রামের গুণনিকরে অন্তুরক্ত হুইয়। রহিয়াছে, 

(তখন আধমি তাহার কি অপরাধ উদ্ভাবন করিয়া প্রিয়তম সন্তানকে অরণ্যপ্রস্থে 
পরিত্যাগ করিব? ॥ ৪১ ॥ আমি কৌশল্যাকেও পরিত্যণাগ করিতে পারি, 

স্ুমিত্রীকেও পরিতিটাগ করিতে পারি, মনে করিলে রীজলক্মীকেও বিসর্জন দিতে 

পারি, আঁপন প্রাণও পরিহার করিতে পারি, কিন্ত ঈদৃশ পিভৃবৎসল প্রিয়সন্তান 
প্রীবীমকে কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারি নী ॥ ৪২ ॥ নিশ্চয় বব্িতেছি 
যে প্রিয়তম তনয় শ্রীরাঁমকে সন্দর্শন করিয়া আমি সর্বদ1| আনন্দিত থাকি, একক্ষণ 
তাহাকে ন| দেখিলে আমার আর চৈতন্য থাকে না, অর্থাৎঞএকেবারে অমি 
চৈতন্য রহিত ছুই ॥ ৪৩ ॥ বরং ভূমি ব্যতিরেকে জীবে অবস্থান করিতে শক্ত 
হয়, সলিল বিরছে'শম্যশ্রেণীও জীবিত থাকে, কিন্ত শ্রীরাম ব্যতিরেকে প্রীণ সকল 
আমার দেহে অবস্থান করিতে পারে না।॥। 8৪ ॥ অতএব হে পাপনিশ্চয়ে ! 

তুমি আপনার এই অমঙ্গল নিশ্চয় প্রতিজ্ঞাকে পরিত্যাগ কর, আমি তোমার 
চরণযুগলকে মস্তকদ্বার1স্পর্শ করিতেছি, নতুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও || ৪৫ ॥ 
রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ভয়ানক অপ্রিয় এই বাক্যরূপ শেল দ্বার। হৃদয়ে অতিশয় 
বিদ্ধ হইলেন, বলশালষঠষত ব্যাত্রকর্তৃক ধ্ূত হইচ্লে বিমন] হইয়া যাদুশ চিন্তিত 
হয়, তদ্রপ রাঁজ। এই নিদারুণ বচন শ্রবণে অতিশয় চিন্তিত হইলেন ।। ৪৬ ॥ 



» ম, সর্গ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৩৫ 

লোকস্য নাথো২পি বিপন্ননাঁথে। 
ভূশং গৃহীতো ভ্বদয়ে তয়ৈরং। 

পপাভ ভভূমৌ চরণৌ পরিস্পৃশন্ 
প্রধীদ দেবীতি বচোহ্ভ্যুদীরয়ন || ৪৭ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে বরয়াঁচনং 
নাম নব্মঃ সর্গঃ || ৯|। 

অনুবাদ। 

বিপদাপন্ন জনগণের রক্ষণাকর্ত] এবং সমস্ত ধরামগুলস্থ লোকের পালনকর্ত! 
হুইয়াও রাঁজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে হদয়ে অতিশয় “ব্যথা পাইয়া তাহার চরণ 
বয় স্পর্শ করত ভূমিতে পতিত হইলেন, এবং হে দেবি তুমি আমায় প্রসন্ন হও 
এই কথ] বারস্বার বলিতে লাগিলেন। ১৭ | 

ইতি চতুর্কর্িংশতি সাহস্ররা বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
কৈকেয়ীর বরয়াচন নামে নবম সর্গ সমাপন || ৯ || 



৩ . র্লাঙায়ণৎ | (১*ম। বর্গ । 

দশম সর্গঃ| 
অতদহং মহাঁরাজং পতিতং পাদয়োরপি। 

যযাতিমিৰ পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতং || ১ || 
কৈকেয়ী পুনরপ্যেবং ঘো'রং বচনমত্রবীৎ | 
অনর্থছুঃখসংবিগ্নমভীতা ভয়দর্শনং || ২ || 
কীর্তৃসে স্বং সদা নন্ভিঃ সত্যবাদী দৃ়ব্রতঃ। 
মম চেমৌ বরো দন্ধা কিং বিচারয়সি প্রভো |॥ ৩ || 
এবমুক্তন্তব কৈকেয্য। রাজা দশরথত্তদা | 
প্রত্যুবাচ পুনঃ ত্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নতিবিহ্বল2 | ৪ || 

হন্তানার্ষেয মমামিত্রে সকাম! তব কৈকয়ি | 
মৃন্ে মক্রি গতে রাঁমে বনং মনুজকুঞ্জরে || ৫ || 

অন্গবাশ। 

দা রাজ। দশরথের কৈকেয়ীচরণে নিপতিত হওয়1 কোনমতেই উচিত নছে 
তথাপি তিমি সন্তান বাসী বধতঃ তাঁহাঁও অঙ্গীকার করিলেন, যদ্রপ যযাঁতি 

রীজা আপনার পুণা সৌঞ্জন্য দণক্ষিণ্যাদি বর্ণন করিয়] পুধ্যক্ষয়ে স্বর্গলোক 
হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তদ্রপ নৃপবর রাঁজ। দশরথও আপন ওুঁদার্য্য 
গাস্তীর্ধযাদি গুণক্ষয় বিধায় কৈকেয়ীপদে পতিত হইলেন | ১ 1 ছুষ্টচেতা, 
অভীভ। কৈকেয়ী স্বপদে পতিত রাঁজীকে দেখিয়াও সম্মত না হুইয়! পুর্ব্বার 
ঘোরতর নিষ্ঠ'র বাক্য বলিতে লাগিল, নিষ্ঠর| পাপীয়সীর প্রাণে ভয় নাই” 

রাজ একে অনর্থ দুঃখে কাঁভর অতিশয় ভীত হইয়াছেন, ভাঁহা দেখিয়াওকদয় 

যুক্ত হওয়া] ুরে থাকুক বরং তর্জন গর্জন করিয়া পুনর্ধার ঘোরতর বজসম 
বাক্য কহিতে লাগিল |॥ ২ || হে মহারাজ! সর্বদা সাঁধুলৌকে তোমাকে 
সত্যবাদী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলিয়। থাকেন । আপনি আনন্দচিত্তে আপনমুখে আমায় 

ছুইবর দিবেন কহিয়াছেন, সে কথাঁর বিচার আর কি আছে” যেহেতু এখন 
মৌন হইয়। বিবেচন!| করিতেছেন || ৩ || কৈকেয়ী এই দুর্বিনীত বাক্য কহিলে 
পর রাজ] দশরথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিল্বল ও সক্রোধ হইয়া কৈকে- 
ধীর প্রতি প্ুনর্ধার বলিতে লাগিলেন 4 ৪ || অরে অনার্ধে শত্ররূপিণি 
কৈকেয়্ি! কি আক্ষেপের বিষয়! ভোম| হইতেই আমার সর্বনাশ হইল, মানব 
শ্রেষ্ঠ জোষ্টপুত্র গ্রীরামচক্দ্র বনে গেলে আর আমি মরিলেই তুমি সকাম! হইবে, 
অর্থাৎ তোমার মনস্কীমন সিদ্ধ হইবে,নিরপজ্রপে তোমাকে আর কি বলিব? ॥৫ ॥ 



১৭) সর্গ 1) অযোধ্যাফাণ্ডঃ 1 ৬৭ 

যদ] মাং গুরবে বৃদ্ধ! গুণবস্তে। বন্ছশ্রুভাঃ | 

পরিপ্রক্ষান্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমহং তদা || ৬ | 
কৈকেষ্যাঃ প্রিয়কামেন রঞ্উজঃ গ্রাব্রাজিতো ময়] | 
যদি সত্যং বদিষ্যামি হাস্যং তেষাং তবিষ্যতি || ৭ || 

বালিশে। বত কাঁমাঁআ! রাঁজ্যং দশর থে। হম্বশাশ । 

স্্রীজিতে। যস্ত্যজেশ পুজ্রং প্রিয়ং জ্যেন্ঠমকারণে || ৮ || 
ইতি মাং গর্থয়িষ্যস্তি স্রীজিতং সর্বসাঁধৰঃ। 
গহিতিস্য চ ঠে শ্রেয়ে! নেহ নায়ত্র বিদ্যতে | ৯ || 
স্্ীজিতেন নৃশংসেন রাম; সর্ধবগুণান্বিতঃ | 
ময়! চ পিতৃমাঁন পুজঃ সুমহাত্মা ভুরাত্মন] || ১০ || 

অন্নবাদ। 

অরে কর্কশশীলে! গুরুজনেরা ও বুদ্ধ মহাশয়ের] ও গুধিগণের| এবং বেদাধাবয়ি 
মুনি সকলে যখন শ্রীরামচক্দ্রের কথা আমায় জিজ্ঞীস। করিবেন, তখন তাঁহা- 
দিগকে আমি কি বলিব? ৬ ॥ ও পাপীয়সি, তখন কি আমি এই বলিব, যে 
টৈকেয়ীর প্রিয় কীমন। গুরণ করিবার নিমিত্ত আমি প্রীরামচক্দ্রকে বিপিনবাসে 

প্রেরণ করিলাক্ষ, যদি আমি তাহাদিগের নিকট এই সত্য কথ বলি, তবে তীহাঁর। 

1 মার আঁমাঁকে উপহাস করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই || ৭ ॥ তাহার] 
সা. অতিশয় অবজ্ঞা করিয়া বললিবেন, যে রাজা দশরথ কি মুর্খ? কি 

খেদের বিষয় এমন সুখ: রাজা কেমন করে রাজ্যশীসন করিতেছেন, এমন কামুক 

স্রীজিত রাজা, স্ত্রীর প্রার্থনায় বশীভূত হুইয়। অকারণে প্রাণ প্রিয়তম জোঞ্চ তনয় 
রামকে অনায়ামে পরিভাগ করিলেন | ৮ | জগতীতলস্থ্ যাবতীয় সাঁধুগণে 
আমায় স্্রীপরতন্ত্র বলিয়]: চিরকীল নিন্দাঁবাদ করিবেন» আমি যাঁবতীয়লোকের 
নিকট নিশ্দিত হইলাম অতএব ইহলোকে এবং পরলোৌকে ' নিন্দিত বাক্তির 
কোথাঁও কল্যাণ নাই || ৯ | আমিস্ত্রীজিত নৃশংস পুরুষ, আমি অতি ছুরাকস। 
আমা কর্তৃক সর্ঝগুণান্বিত পিভৃভক্ত মহাত্মা পুক্ররাম পরিত্যক্ত হুইলেন। 
কি ছুঃখের বিষয়, অর্থীৎ আমি স্ত্রীর কথায় যাঁর পর নাই রাঁমছেন পুক্রকে বনে 
দিয় ছুরাত্তা| জনক নামে পরিচিত হইলীম?॥,১০ ॥ 



৬৮ রামায়ণং ্ (১*ম, সর্গ 

ব্রতৈশ্চ ব্রজ্মচর্ষৈ/শ্চ গুরুভিশ্চাতিকর্ষিতঃ। 
নুখকালেহদ্য মে পুজো বনে কৃচ্ছ্ব মবাগ্দ্যতি || ১১ || 
অনিযোটজ্যব তং কষ্টে যদি মে মরণং ভবেশু। 
অনুগ্রহঃ পরো মে স্যা্দিতি চাপ্যতিকাজিক্তং || ১২ || 
পিয়াহঞ্চ সুখা হষ্চ প্রিয়ং পুজ্ং গুণাঁঘিতং। 
কথং বক্ষ্যাম্যহং পাঁপে বনং গচ্ছেতি রাঘবং || ১৩ || 

নৃশংসমকতাআনং ক্লীবসন্ত্বং স্ত্িয়া জিজং | 
নিরামর্ষং নিরুৎসাহমল্পবীর্য্যং ধিপন্ত মাং | ১৪ || 
অকীর্তিরতুল! লোকে ধ্রবঃ পরিতবশ্চ মে। 
সর্ধবভূতেষু চাবজ্ঞ। যথা পাপক্কৃতস্তথা || ১৫ || 
ইতি রাঁজ্ছো বিলপতঃ শোকসংবিগ্রচেতলঃ। 
অভ্ভমভ্যগমণ্ সর্ষে] রজনী চাভ্যবর্তৃত || ১৬ || 

অনুবাঁদ। 

বিবিধত্রতের অন্ুষ্ঠানও ব্রহ্গচর্ধ্য অবলঙ্গন ওগুরুতর কষ্টসাধ্য কর্ণ দ্বারা রঘ্ুনাথ 
কৃশতর হইয়াছেন, অদ্য সুখের সময়ে আমার রাঁম অরণ্যবাঁসে ক্টপ্রা্ড হইবেন? 

|| ১১।| ছে কৈকেয়ি! রীমচন্দ্রকে ঈদৃশ ক্লেশরাশিতে নিয্মোজিত ন1 করিয়া যদি 

তুমি আমাকে প্রাণে বিনাশ কর সেও ভাঁলঃ আমি ভোমার নিকট এই [প্রার্থন! 

করিতেছি, ফেনন। ইহাতে আমার পক্ষে তোমার বিশেষ অস্থুগ্রচ্থ প্রকাশ করা 

হয় ॥ ১২ || অরে পাঁপাশয়েও কৈকেক্সি! সমস্ত গুণগণে বিভুষ্তি সু 
প্রিযপুত্র রাম এবং সকল সুখার্, ও প্রিয়ার, এমন রামকে আমি কেমন ক রা 

বলিব যে বনে যাও || ১৩ 11 আঁমি অতি নৃশংস, আঁমাঁর দেছে কৃতজ্ঞতাঁর 
লেশও নাই, আমার বল বীর্ধয কোন কার্যেরই নহে, আমি রমণীর অধীন, 
আমার কোন বিবেচন ই নাই, ও কো'ন বিষয়ে উৎ্সাঁহও নই, বিশেষতে | আমার 

কোন পরাক্রমও নাই, আমি অতি কাপুরুষ, অতএব আমাকে ধিক্থাকুক্।। ১৪ || 

ইহলোকে আমর চিরকাল স্থায়িনী অকীর্তি দীপ্তিষতী হুইয়। রহিল, নিশ্চিত 
আমার সর্বত্র পরিভব হইবে, আমার যেমন পাঁপ তেমনি ফল হইবে, অর্থীৎ 
স্বকৃত পাপে আমি সর্বলে'কেই অবজ্ঞাস্পদ হইলাম ? | ১৫1 এইরূপে শোক 

ংবিগ্রমন| রাজী দশরতের বিলাঁপেই, ভগবান্ মরীচিমালী অস্তাচল চড়ীবলমী 
হইলেন, অনন্তর ঘেরতর। বিভীবরী বিষধরী ন্যায় আসিয়! উপস্থিত হুইল |।১৬1 
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ব্রিধামাপি ভূশার্তস্য সা রাত্রির ভব তদা | 
তথা বিলপতস্তস্য রাজ্ঞো বর্ষশতোপমা || ১৭ | 

স দীর্ঘমুঝং নিঃশ্বস্য বৃদ্ধের দশরথো নৃপঃ| 
করুণং বিললাপার্তো গগণাসক্তলোচনঃ|| ১৮ 1, 
কৈকে়ি হা নৃশংবাজি বম্মাং বাধিতুমিচ্ছসি | 
রাজ্যলোভাৎ স্বয়া তাক্তঃ প্রাণাংস্তযক্ষ্যাম্যনংশয়ং || ১৯1 

হা পুজ রাম ধর্মাত্মন্ মন্তক্ত গুরুব্সল | 
কথং স্বামণ্পপুণ্যোহং পরিত্ক্ষ্যাম্যসংশয়ং।| ২৭ ॥ 
হ] রাত্রি সর্ধভূতানাং জীবিতান্ধাপহারিণি। 
নেচ্ছা ম্যদ্য প্রভাঁতাং ভ্বামভিযাচে কৃতাঞ্জলিঃ|| ২১ || 
অথবা গম্যতাং শীত্রং নেমামিচ্ছামি নিম্বণাং। 
অকৃতজ্ঞাঁং চিরং দ্রষ্টুং কৈকেয়ীং ভর্ভৃঘাতিনীং 1) ২২ || 

অনুবাদ। 
রাজ। দশরথ কাতর ভাঁবে যত বিলাপ করিতে লাগিলেন, ছুঃশ্ার্ত রাজার 

সম্বন্ধে সেই রীত্রি যেন শত বৎসরের ন্যায় বৌধ হইল, সেযামিনী যেন প্রভাভা] 
হইবে না।। ১৭. ॥ বুদ্ধ নরপতি দশরথ তখন দীর্ঘ উত্তপ্ত নিঃশ্বীন পরিত্যাগ 
পুর্ব্বক গণ্ণণাঁশক্ত লৌচন হইয়া অর্থাৎ সকল শ্রন্যময় দেখিয়া কাতরমনে করুণ 
স্বরে অশেষবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 1 হা? কৈকেক্সি! তুমি 
কি নিষ্ঠর স্বতীবা, ভুমি কি এখনও আমাকে বাধিত করিতে ইচ্ছ। করিতেছ? 
তুমি এই ছার রাজাভোগের লৌতে আষাকে পরিত্যাগ করিলে? তোমার কি 

|ীর প্রতি কিছু মাত্র দয়া নাই? শ্রীরামচন্্র বনে গেলে আমি অশংসক্স প্রাণ 
রত্যাগ করিব || ১৯ || ছা] পুক্স রামচন্দ্র! তুমি অতি ধর্শাশীল, আমার 

প্রা তোমার প্রিয়তম! ভক্তি দীপ্ডিমতী রহিয়াছে, তোমার জমান গুরুবৎসল 
আর কেহই জগতে নাই, আমি অত্যন্ত হতভাগ্য ও অকৃতপুণা, নতুব1 ক্ধি তোমায় 
পরিত্যাগ করিতে সম্মত হই।। ২০1 হেরাত্রি! তুমি যাবতীয় জীবগর্ণের 
পরমাযুর অর্দহারিণী হও আমি আপনাঁর নিকট কৃতাঁঞ্জলিপুটে এই প্রার্থন] 
করিতেছি, যে আজি তুমি প্রভাত] হইও ন11| ২১|। অথব1 বল্িতেছি, আপনি 
শীন্র প্রভাত হও কেননা আমি আর এই নির্ণা অকৃতজ্ঞ পতিঘাঁতিনী 

পাপীয়সী কৈকেয়্ীকে চিরকাল দেখিতে ইচ্ছা করি না। অর্থাৎ তুমি গমন করি- 
লেই রাম বনে গমন করিবেন, রাঁম বনে গেলেই ততক্ষণে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ 
করিব সুতরাং আর কাঁলনর্পিণীকে আমার দেখিতে হইবে না1| ২২ || 
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বিলপ্যৈবং ততে। রাজ! কৈকেক্ীমুদ্্যতাঞ্জলিঃ। 
প্রসাদয়ামাস পুনর্বাক্যং চেদমধাব্রবীৎ || ২৩ | 
সাধ্বি বৃদ্ধস্য দীনপ্য স্ৃঘ্শস্যাণ্পচেতসঃ | 

শরণাগতন্য শুভে কুরু ব্রাণং প্রসীদ মে 1| ২৪ || 
কৃতা তে যদি জিজ্ঞাসা ময়ীয়ং চরুহাসিনি। 
সত্যমেষ স্বভাবে মে ত্ব্দধীনোহুস্মি সর্বথ] || ২৫ || 
যদ্বদিচ্ছসি সংপ্রাণ্থ রামগুব্রাজনাদ্বতে। 
সব্বন্বমপি বা প্রাণাংস্তে দদাঁমি প্রসীদ মে || ২৬ | 
শুন্যেন খলু কৈকেয়ি ময়ৈতদ্বাক্যমীরি তং | 
কুরু সাধ্বি প্রসাদং মে ভীতন্য শরণার্ধিনঃ || ২৭ || 

অনুবাদ। 

'ভখন রাজা দশরথ এইক্লূপে বিলাপ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকে- 
যীফে প্রন্ন করিবার নিমিত্ত পুঅর্বার কাতর স্বরে বলিতে নাঁগিলেন ॥ ২৩ ॥ 
হে পতিব্রতে শুভদায়িনি কেকয়নন্দিনি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমি অতি দীন 
তোমার আজ্ঞাবহ রহিয়াছি, এখন আমার অধর কোঁদ বুদ্ধি বা বিবেচন। মাত্র 
নাই, আমি তোমার শরণাগত, আঁমাঁর প্রতি তুমি প্রসন্ন। হইয়া .এই বিপৎ 
সমুদ্রে পতিত আমাকে পরিত্রীথ করহ ॥ ২৪ ॥ হে চারুহাসিনি সুবদনি পু 
তুশি জিজ্ঞাস! কর যে তুমি কার, তাহ] আঁমি সত্য বলিতেছি, আমার স্বত 
এই যে চিরকাল সর্ধঝাতোভাবে তোমার অধীন হইয়। জীবিত রহিয়াছি ॥ ২৫ ॥ 
শীরামচন্দ্রের বনবাস ব্যতিরেকে তুমি আমার নিকট যাহ] যাহা! প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছে 
করিবে আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব, তুমি বদি যথ| সর্বন্য গ্রহণ করিতে 

ইচ্ছ) কর অথব| আমার প্রাণ 'লইতে ইচ্ছা! কর আমি তাহাঁও তোমাকে প্রদান 
করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসঙ্গ হও || ২৬ || হে স্ুচরিত্রে কৈকেয়ি ! 
আষি যখন জের নিকট এ কথ] জঙ্গীকার করিয়াছিলীম, তখন আমার 
গ্রাণে কিছু মীত্র ছিল না আমি শুন্য হৃদয়ে কহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি 
যথোৌচিত ভীভ হইয়াছি তোষার শরণাঁগত হইলাম, শরণার্থির প্রতি প্রসঙ্গত] 

ভাঁব গ্রকীশ করহ। ২৭ ॥ . ্ 
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বিশুদ্ধভাবন্য নুছষটতাবা 
ভূশার্তবপস্য হি তস্য রাজ্ঞঃ | 

কৃতাশ্রুপাতস্য তথাভিযাচিত। 

ভরত নৃশিংসা ন চকার সীজ্ঞাং || ২৮ || 
ততঃ স রাজা পুনরেব মুচ্ছিতঃ 

প্রিয়্াং নুছ্ষ্টাং প্রতিকুলভাঁষিণীং | 
সমীক্ষ্য পুজ্্ন্য বিবাসকারণং 

শ্ষিতোৌ বিষঞ্কে! বিললাপ ছুঃখিতঃ || ২৯ || 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথবিলাপো। 
"নাম দশমঃ সর্গঃ || ১০ || 

অঙ্গবাদ | 

অসদতিপ্রীয়া, নৃশংসা, ছুষ্টত।বা,কৈকেক্ী, বিশুদ্ধ স্বভাব পতির অর্থাৎ অতিকাতর 
নৃপবরের নয়নযুগল হইতেছে, অনবরত অশ্রধাঁর| বিগলিত হইতেছে দেখিয়ও 
তথ্প্রার্থনীর অনাদর করিলেন, কোনমতেই ভাহার আঁজ্ঞ। প্রতিপালন করিতে 

সম্মত হইলেন না| ২৮ || তদনস্তর রাজ] দশরথ প্রতিকুলভাঁষিণী দুষ্টমতি 
ঞ্রেুসীর কষ্ট জনক বচন শ্রবণে পুনর্বার সুচ্ছিত হইলেন, পরে সন্তানের 

| কারণ মনে মনে অবধারণ] করিয়1 ছঃখিতান্তঃকরণে বিষধবদনে ক্ষিতিতলে 
বিলুণ্টমীন হইয়। বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯: ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি*সাহত্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতা অযোধ্যাকাঞ্চে 
দশরথের বিলাঁপ নামে দশম সর্গঃ ॥ ১০ ॥ 
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একাদশ সর্গ2| 

পুজ্রশোকাত্বরং দীনং বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি| 

বিচেষ্টমান€ ভর্ভীরং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ্ || ১ || 
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম দভ্বা বরো স্বয়ং! 
শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থাতুং সত্যে ভ্বমন্সি || ২ |] 
আন্ঃ মত্যং পরং ধর্মমং ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ | 

সত্যবাগিতি চ জ্জাত্বা ময় স্বমভিযাচিতঃ || ৩.|| 
কপোতায়াভয়ং দন! শিবিঃ কিল মহীপতিঠ 

উত্রৃত্য চ স্বমাংসানি দস্ধা স্বর্গমিতে। গতঃ || ৪ || 
সরিতাঞ্চ পতিঃ সত্যাং মর্ষ]াদাং স্থাপিতঃ পুরা । 
সময়ং পালয়ন্ বেলাং ন লঙ্ঘয়তি বেগবান || ৫ || 

অনুবাদ । 

রাঁজ1 দশরথ পুজ্রশোকে কাতর প্রাণে দীনমনে অচেতনে ভূমিশয়নে নিপতিত 
হইয়] ধুলায় ধূষরিত হইতেছেন, অভিমানিনী কেকয়কুমারী মহারাণী স্বামির এতা 
দৃক্ ছরবস্থ! দেখিয়াও বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ মহারাক্গ ! একি? আপনি স্বয়ং 
আমায় ছুইটী বর প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে. অভ স্টা্টীতীপ কেন? মিথ্যাবাদী 
পাপী হইবার জন্য কি আমায় বর পিকাছিলেন, আপনি বরদিয়া আবার 
ভূমিশয়নে অবসন্ন হইয়া শয়ন করা! কি তোমার উচিত? আপনার প্রতিজ্ঞ! পনরি- 

পালন করুন্, যেমন সত্যবাদী রূপে পরিগণিত আছেন, তদন্রূপ সত্য ও 

কর্তব্য ॥ ২ ॥ ধর্মমপরায়ণ ঈতাধাদী মাঁনবেরা,সত্যকেই পরমধর্শা বলিয়! কহিয়া- 
ছেন, সত্যবাক্য ব্যতীত ধর্শ আঁর কি আছে? আপনি সত্যবাদী বলিয়াই আমি 
আপনবর্ধর নিকট বরছয় যাচ্ঞ1 করিতেছি ॥ ৩ ॥ গুর্ককালে শিবি নামে রাজ 
শ্যেনগ্রন্ত এক বিপন্গ পারাঁবতকে অতয় প্রদীন করিক়্াছিলেন। কপোত শরণাঁগত 
হইলে পর যে শ্যেন কপ্পোতকে আহার করিতে আসিয়ান্ছিল, তাহাকে আপন 
দেহেরু' মাংস. চ্ছেদন করিয়া দিয়! শরণণপক্নকে রক্ষ1 করিয়াছিলেন, সেই সত্য 
পঁজন করিয়। তিনি ইহলোঁক হইতে স্বর্গলৌকে গমন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ পুর্বব- 
কাঁলে কল্লোলিনীবললত রত্বীকর মর্ধ্যণাদা গ্রতিপালনে সভ্যেবন্ধ হইয়াছেন, এজন্য 
যখন তাঁহীর প্রথরতর জল বেগ. উপস্থিত হয়, তখনও সেই প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন 
করেন, অর্থাৎ কখন বেগে বেল! অতিক্রম করেন ন|॥ ৫ ॥ 
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অলর্কশ্চাঁপি রাজর্ধিব্রণঙ্মণেনাভিযাঁচিতঃ | 
প্রদায়োত্কৃত্য নেত্রেস্বে নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ || ৬ 11 
সত্যপ্রতিজ্ঞস্তম্মা স্বং প্রাক প্রতিজ্ঞায় মে বরৌ ! 
ন দদ্রাসি চ কম্মা ভ্বং লুদ্ধঃ কাপুরুবো যথা || ৭ || 

পরিত্যজ সুতং রাঁমং বনবাসায় রাঘবং | 

ন করিষ্যনি চেদদ্য বচনং মম কাঁভিম্তৎ || ৮ || 
অগ্রতস্তে ততে। রা'জন্ পরিত্যক্ষ্যামি জীবিভং | 
ছলপাশেন কৈকেষ্য। বদ্ধ এবং নরাঁধিপঃ || ৯ | 
ন শশাক তদ! চ্ছেতৃং বলিঃ প্রার্গিব বিষণ্ন | 
বিবর্ণবদনশ্চাপি বিভ্রান্তন্মনোহভবশু || ১৭ || 

অন্গবাঁদ। 

অলর্কনাঁমে রাঁজর্ধিকে এক ব্রাক্ষণ, বঞ্চন। করীুর্বক সত্যেবদ্ধ করিয় তাঁহার 
দুইটী চক্ষু প্রীর্থনা করিয়াছিলেন, রাঁজ| কি করেন সত্যেবদ্ধ হইয়াছেন, স্থতরাং 
নয়নছ্ুইটী উপাড়িয়] ব্রীক্গণকে সমর্পণ করিলেন, সেইকালে রাঁজ। ভুর্লোক হইতে 
স্বর্গলৌক গত হইয়াছিলেন॥ ৬ ॥ মহারাজ! আপনি যাহা প্রতিক করেন 
প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিয়! থাকেন, কিন্ত একি আশ্র্ধ্য! গুর্ব প্রতিজ্ঞ! 
গুর্বক আপনি আমায় ছুই বর প্রদান করিব কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহা! কেন 
শিলা কাতর হইতেছেন, লুব্ধ স্বভাব নীচপ্রকৃতি ক্ষুদ্রীশয় কাঁপুরুষের ন্যায় আপনি 
কেন এমন কাঁতরতী প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আমি প্রীর্ঘনা করিয়াছি, রামের 
বনবাসের জন্য, অতএব 'ব্বামচন্দ্রকে আপনি পরিত্যাগ করুন্, যদি আমার আকাজ্ষ] 
পু'রণার্থ আজি রামকে অরণ্যে প্রেরণ না করেন ॥ ৮ ॥ মহারাজ! ভবে 
আমি এক্ষণে আপনার সমক্ষে এই প্রাণ পরিত্যাগ করিধ, এইরূপ অশেষবিধ 
মায়াজাল বিস্তার করিস্বা কৈকেত়ী রাজা দশরথকে আবদ্ধ করিতে লানিল॥ ৯ ॥ 
পুর্ববকালে বামনরূপী নায়ায়ণ কর্তৃক বলিরাজ! ছলপাঁশে বন্ধ ছইয়1 সেই বন্ধন 
চ্ছেদনে যেমন অশক্ত হইয়াছিলেন, ছদ্রপ রাঁজা দশরথও কৈকেয়ীর ছলরপ প্রণয় 
পাঁশচ্ছেদন করিতে অশক্ত হইলেন, রাজার বদনকমল একেবারে বিবর্ণ হইয়? 
গেল, বিভান্ত নয়ন হইলেন অর্থাৎ নয়ন যুগল ছল ছল করিতে লাগ্রিল॥ ৯০ 
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মহাধূর্য); শ্রমাধুক্তে। যুক্তশ্চক্রান্তরে যথা । 
বিভ্রান্তচিত্তনয়নে! ভ্রষটসংক্ঞোহতিহুঃখিতঃ || ১১ | 

 ক্ুচ্ছ্াদেব স ধৈর্য্য সংস্তভ্যাতআানমত্ত্রবীৎ্চ | 
শোকসংরস্ততাতক্ষঃ কৈকেয়ীমভিবীক্ষ্য তাং || ১২ || 
ধিগন্ত পাপশীলে ত্বাং নৃুশংসে পতিঘাতিনি। 
ত্যজাক্িজ্বামহং পাপাং নিদ্ণাঁং নিরপত্রপাং|| ১৩ || 

ন মে ত্বয়া কৃত্যমস্তি ক্ষুত্রয় পাজ্যলুক্ধয়] | 
মন্ত্রব্চ ময়া পাণিগুহীতো যন্তাজাম্যহং || ১৪ | 
হ্ৎককতে চাঁপি ভরতং ত্যজাম্যনপকারিণং। 

এবং বিলপশ্স্তস্য রাজ্ছো দশরখন্য ভূ || ১৫ || 

অন্বাঁদ। 

শকটাকর্ষণে চত্রান্তরে নিযুক্ত জীভান্ত ভাঁরবাহী অনড্াঁন ভাঁর বছনে কদাচিৎ অশ- 
স্ততা প্রযুক্ত দণগুগ্রীপ্ডে বিভ্রীন্ত চিত্ত ও বিভ্রীন্ত নয়ন হয় অর্থাৎ ছুঃখিত তাঁবে চঞ্চ- 
দিত চিতে সংজ্ঞাশুন্যহইয়। সজলনলয়নে যেমন চারিদিক্ নিরীক্ষণ করে, তজ্প 

রাজ দশরথ নৃপচক্রের ভারবাহী হইয়াও কখন শ্রান্ত হয়েন নাই, কিন্ত অদ্য 

কৈকেম়ীর প্রার্থনায় চেতন। রহিত হইয়। যখোৌচিত ছুঃখিত মনে চঞ্চল নয়নে 
ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥ যাহাহউক, রাজ। অতিকষ্টে 
আপনাকে স্তপ্ভিত করিয়। ধৈর্যযাবলম্বন গুর্ব্বক শৌকের মধো উত্থিত কোপে নমবন- 
যুগ'লকে রক্তবর্ণ করিয়। কৈকেয়ীর প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপকরত বলিতে লাগ্সিলেন ॥১২। 
অরে পাঁপীয়সি ! নিষ্ঠ,র হৃদয়ে! পতিথাতিনী কৈকেয়ি !' তোমায় ধিক্ কেনন। 
তোমার লঙ্জ। নাই, তোমার হ্ছদয়ে করুণার লেশও নাই, তুমি অতি পাপাশীলা, 
আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব ॥ ১৩ ॥ তুমি অতি নীচাশক্! রাজ্যলোভে এমন 

নিদরুণ প্র।র্থন। করিতেছ, অভএব ভোঁষাকে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই, 
যদিও আমি মন্ত্রোচ্চারণপুর্বক তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বটে,তথাপি তোমার 
কার্ধাদৃষ্টে তোমায় আমি পরিত্যাগ করিম্বাম॥ ১3 1 ভরত আমার কোন 
অপকার করে নাই,কিন্ত তোমার দৌরাক্পেযে আমি তাহাকেও পরিত্যাগ করিলাম । 
রাজা দশরথ এইরূপে করুণারস পরিপুর্ণ নান| কথ বলিতে বলিতে বিলাপ 

করিতে লাগিলেন । ১৫ ॥ 
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জগাঁম সা নিশা কক্স ছুঃখার্তস্য মহাআনঃ ! 
অথোধসি প্রভাভায়াং শব্বর্ষযাং দ্বারমাগতঃ || ১৬ | 
সুমন্ত্রঃ প্রাগলিভূ্ধ। বোধয়ামান পার্খিবং 
সুপ্রভাত নিশা রাজংস্ভবেয়ং ভদ্রমন্ত্রতে || ১৭ || 
বুধ্যস্ব নরশার্দুল শ্রিয়ং ভদ্রাণি চাপু,হি। 
পুরণচন্দ্রোদয়ে পুণে বন্ধতে সাগরে! যথা || ১৮ || 
সর্ববদ্ধিবিতবৈঃ পুর্ণ,স্তথা বর্ধস্ব ভূপতে। 
যথা রবির্ষথা! সোম যথেন্দ্রে। বরুণো যথা || ১৯ || 
নন্দন্থযদ্ধ] শ্রিয়] চৈব তথা স্বং নন্দ ভূপতে। 
ততঃ স রাজা স্ৃতপ্য প্রতিবোঁধনমঙ্গলং || ২০ || 
শ্রুত্বাতিদ্রঃখসংতপ্তস্তমাভাষ্যেদ মব্রবী্ | 

স্ুত কিং ছুঃখিতং মাং দ্ধ মস্তৃত্যং স্তোতৃমিচ্ছসি | ২১।| 

অনুবাদ । 

মহাত্মা রাজ! দশরথ শোকে অত্যন্ত কাতর, তীহার পরিতাঁপেই সেই সমস্তরাত্রি 
গতবভী হইলেন। অনন্তর রজনী প্রভীতা হইলেপর প্রত্যুষ সময়ে স্ুমন্ত্র সারথি 

দ্বারদেশে সমাগত হইলেন || ৯৬ ॥| স্মন্ত্র প্রাঞ্লি হস্তে নৃূপতিকে প্রবোধিত 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ রজনী স্প্রভাত। হইয়াছে গ্াত্রোথা ন করুন, 
আপনার মঙ্গল হুউক্॥ ১৭ ॥ হে নৃপবর ! ছে নরশীর্দ.ল দশরথ ! আপনি 
গ্রবোধযুক্ত হউন, যেমন সম্পূর্ণ শশধর মগুলের উদয় হইলে রত্বরীকর বর্ধিত 
হইতে থাকে, আপনি তদ্রপ অশেষবিধ শ্রীলাভ করতঃ সমস্ত কল্যাণে বৃদ্ধ 
হউন || ১৮ || যেমন ক্ুর্বয ,ও চত্্র, সম্পূর্ণ বিভব দ্বার। পরিশৌভিত এবং 
দেবরাজ ইন্দ্র ও জলাধিপতি বরুণদেব যেমন নান] সম্পত্তিতে বর্দ্মিত হুইয়ীছেন, 
মহারাজ! আপনিও অশেষবিধ বিভব ও মানা সম্পত্তিতে পরিগুর্ণ হইয়া! সেইরূপ 

বর্ধিত হউন॥ ১৯ ॥ হেভূপতে! ইহার] যেমন অশেষ সম্পত্তি দ্বারা ও 
শোভা দ্বার! আনন্দিত রহিয়াছেন, আপনিও তেমনি আনন্দিত হইখ়1 কাঁলযাপন] 
করুন্। অনন্তর.রাঁজ। দশরথ সারথির গ্রবৌোধ জনক মঙ্গলধনি শ্রবণ করিলেন 

॥ ২০ ॥ শ্রবণানন্তর অতিশয় হু৪খে সন্তণ্ড হইয়া মহারাজ। দশরথ সারথিকে 

সম্বোধন করিয়। বলিলেন। হে নুমন্ত্র সারথে! এ ছুঃখের সময় তুমি আর 
কেন আমায় স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছ, আমি আর কিস্তবের যোগ; আছি, 
আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি আমায় আর বথ!স্তব করিহ ন1। ২১ || 



প৬ রামায়ণ । (১১শ; বর্গ 

বচোভিরেভিরর্তং মাং ভূয়ন্মনুক্স্তসি | 
কুমন্তরস্তদ্বচঃ শ্রদ্ধা ভর্ত দ্ীনিস্য ভাষিতং || ২২ | 
সহসা ভ্রীভিতঃ কিঞ্িৎ ভন্মাদেশাদপাগমণ্ড | 

অত্রান্তরে পাপশীলা কৈকেয়ী পুনরত্রবীৎ্ || ২৩ | 
ভর্ভারং বাক্প্রতোদেন পীদন্তং তুদতীব স1। 
কিমেবং ভাষসে দীনং বাক্যং সুপ্রাক্কতো যথা || ২৪ | 
রামমাহুয় বিশ্রন্ধং বনায়াদ্য. বিসর্জয়। 
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোহনি কুরু মে বচনং প্রিয়ং || ২৫ 1 
নায়ং কালো বিষাদ্স্য ন মোহসে/োপপদ্যতে । 
প্রব্রাজ্য রামং ভরতং যৌববঁজ্যে ছভিবিচা চ| ২৬৩|। 

নিঃসপত্বাঞ্চ মাং কৃত্বা ভবাদ্য বিগতজ্বরঃ | 

স তুন্নো বাঁকপ্রতোঁদেন প্রতোদেনেব কুপ্তরঃ | হ৭ || 

অন্গবাদ | 

একে আঁমি কৈকেমীর বাক্যরূপ অস্ত্রাঘীতে কাঁতর হইয়াঁছি, পুরর্ধধার তুমিও 
এই সকল বাক্য দ্বারা আমার মর্ম নিকৃত্তন করিতেছ, রাঁজাধিরাঁজ ব্বামীর 
কীতরভাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থমন্ত্র সারথি ॥ ২২ ॥ সছস! ফ্রিগ্চিং লজ্জিত 

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে অপস্ত হইলেন, ইতোমধ্যে পীপশীলা 
কৈকেয়ী পুনর্ধার রাজীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১৩ -॥ ভর্তীকে বাক্যরূপ প্র- 

তোঁদ প্রহার করিতে লাগিলেন, রাজাঁও সেই বৰক্গ্রহরে অবসন্ন হইয়] পভিলেন, 
তথাপি রাঁজীকে কৈকেয়ী কহিতেছেন, মহারাঁজ ! একি, তুমি প্রাকৃত লোকের মত 
ছুঃখজনক এত কথ কেন বলিতেছেন ॥- ২৪ ॥ আজি রাঁমকে আনহ্বণন করিয়া 
অক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহাকে বনে বিসর্জন করুন্, যদি আপনি ্নত্য প্রতিজ্ঞ হন, ভবে 
'আতগ্রতিজ্ঞ| প্রতিপাঞধন করতঃ আমার প্রিয়কার্ধা সাপনীর্থে যে কথা আমি বলি- 

তেছি তাহ! করুন ॥ ২৫ ॥ হে মহারাজ! এখন থা মোহ ও বৃথা বিষাদ কেন 
করেন, বিষাদ কি মোহ উত্পাদনের সময় নহে, অতি ত্বরাযুক্ু হইয়। অবিলম্বে 

রীমচন্দ্রকে বনবাসার্থে বিদায় দিয়া আমার প্রি সন্তান তরতকে যৌবরাঁজ্যে অভি- 

ধিক্ত করুন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে আমাকে নি.সপত্ব করিয়া মহায়াজ আপনি আজি 

বিগত্ব জ্বর হও, অর্থাৎ চিন্তা রহিত নিরাপদ হউন্ গ্রজপতি অঙ্ক,শ দ্বার1 যেরূপ 

ব্যথিত হয়,দশরথ রাজ! কৈকেয়ীর বাকাবাণে তজ্ধপ বেদনাপাইতে লাগিলেন ॥২৭। 



১১শ) সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৭৭ 

রাঁজা শোকাগিমংতগ্রঃ সুমন্ত্রমিদম ব্রবীৎ | 
সত্যপাশনিবদ্ধোহন্মি স্বৃত বিভ্রান্তমানসঃ || ২৮ || 
এাঁমং দ্রষ্টুমিহেচ্ছামি তঞ্চ শীপ্রমিহানয় | 
ইতি রাঁজ্ঞে। বচঃ গ্রত্থা কৈকেয়ী তদনস্তবুং || ২৯ || 
স্বয়মেবাব্রবীৎ শ্ৃতং গচ্ছ ভবং রামমানয় | 

যথা চ শীঘ্রমায়াঁতি তখৈনং ত্বরয্ন স্বয়ং || ৩০ || 

ততঃ নুমন্ত্রস্রিতো বিনির্ষয়ৌ | 

মহীপতীন্ দ্বারতোহবলোকয়ন্। 
বিনির্গতশ্চাপি দদর্শ বিষ্ঠিতান 

উপাগতান্ মন্ত্রিপুরোহিতাংস্তদ! || ৩১ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয্যুপালস্তে। 
নাম একাঁদশ সর্গঃ| ১১ | 

অহবাদ | 

রাজী দশরথ শোকানলে দহাযমীন হুইয়! লুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, অরে 

সাঁরথে! আমি কৈকেয়ীর নিকট সত্যরূপ রজ্জুতে নিবদ্ধ হইয়াছিঃ এপ্রযুক্ত 

আমার মনভ্রম জন্মিয়াছে, অর্থাৎ আমি কি করিব» তাহার কিছুস্থির করিতে 

পারিতেছি ন] | ২৮ ॥| যাহ! হউক্ এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে আমার 

অভিলাষ জন্মিতেছে, অতএব তুমি তীঁহাঁকে শীত্র আমার নিকট এই স্থানে 

লইয়া! আইস। রাজা দশরথ ন্তমন্ত্রকে এই অন্ুমতি করিলে পর কৈকেয়ী শ্রবণ 

করিয়া! তদনন্তর || ২৯ ॥ কৈকেয়ী আপনিই সারথিকে বলিলেন, হে স্থুত ! 

তুমি গমন কর, শীত্ত পলামকে লইয়া আইস, যাছাতে রাম অতি ত্বরায় আগমন 
করেন, ভূমি ন্য়ং এরূপ ত্বরাযুক্ত করিবে ॥ ৩০ ॥ অনন্তর স্গমন্ত্রসারখি ত্বরিত 

গমনে তথা হইতে নির্গত হইয়] দ্বারদেশে আগত হইয়া! দেখিলেন, যে অন্যান্য 

রাজাগণ তথায় উপাস্থিত হুইয় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, দ্বারদেশের বহির্তাগে 

নির্গত হইয়। দেখিলেন কি মন্ত্রীগণ কি পুরোহিত বর্গ সকলেই তখুন সমাগত 

হুইয়1 রাজদর্শন প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছেন || ৩১ || 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহআ্রা বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
কৈকেয়ীর তিরক্কীর নামে একাদশসর্গ সমাপন ॥ ১১।। 



৭  ব্লামায়ণৎ। (১২, বর্গ | 

দ্বাদশ সর্গঃ। 
অথ তাং রা'ত্রিমুষিতাঃ প্রধানা নৃপমন্ত্রিণঃ। 
পৌরজানপদাশ্ৈৰ পুরোহিতপুরেশগমাঁঃ || ১ || 
রজে(পশ্থানমাগম্য রাজনন্দর্শনার্থিনঃ | 
আভিষেচনিকং বর্কং রন্থ। তক্ুনুপাজ্য়া | ২ || 
তন্যমিন্নহনি পুষ্যেণ সোমে যোগস্বপাগতে। 
আভিষেচনিকং দ্রব্যং রাম্ার্ধস্থপকপ্পিতং || ৩ || 
শাতকুভ্তধচ রুচিরং ত দ্রাননমলম্কৃতং | 
'উপকম্পিতমাস্তীর্ষ্য মৃগরাজস্য র্মণা || ৪ 11 
গঙ্জাযমুনয়োশ্চৈব সঙ্গমাদাহৃতং জলং | 
যাঁশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যাস্তাত্যশ্চ জলমাঁজতং || ৫ || 
পুরববপশ্চান্মুখীত্যম্চ তির্ধযগগাভ্যম্চ সর্বশঃ | 
সমুভ্রেত্যশ্চ সর্কেত্যঃ সলিলং সমুপাহতং | ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রীরা ও পুরবাঁসি জন ও জানপদ বাঁসির। এবং বশিষ্ঠ 
পুরোহিতগপ্রভৃতি মুনিগণের] রাঁজভবনে সকলে আনন্দিত মনে কথায় কথায় সেই 

রাত্বি যাপন করিলেন ॥ ১ || তাঁহারা নৃপতির আরাধনা জন্য সভায় সমাগমন 
পুর্ববক রাঁজাজ্ঞান্থসারে অভিষেকের দ্রবাসামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়। রাজার সহিত 

সীক্ষ।ৎকরিবেন এই প্রত্যাশায় অবস্থান করিতে লাগিলেন | ২ | সেই দিন 
নিশ।নাথের সহিত পুব্যা নক্ষত্রের. সংধোগ হইলে পর শ্রীরামের অভিষেক হইবে 
বলিয়। তীহাঁর1 অভিষেকের প্রয়োজনয়ে দ্রব্য সকল সজ্জিত করিয়! রাখিলেন ॥৩॥ 
মনোহর সুবর্ণ নির্টিত তত্রাসন নান] উপচারে সুসজ্জিত করিয়া! তাহাতে মৃগচর্্দ 
বিস্তৃত করিয়। পাতিগ্ত। তদ্বারা অলংকুত করিলেন ।। ৪ ॥ মনোহর স্বর্ণ 
কলস সকলে গঙ্গাজল যমুনার জল ও উভয় সঙ্গমের জল এবং অন্যান্য যে 
সকল পুণা] নদী ছিল তাহারও জল সংগৃহীত হইয়াছিল.1| ৫ || যে সকল 

নদী পুর্বশভিমুখে প্রবাহিত হইয়| জলখির সলিল পুরে নিপতিত হইয়াছে ও 
যাহার! পশ্চিম'তিমুখে খাঁবমানা হইয়। পরিশেষে যে সকল সাগরে মিলিত 

হইগ্লাছে, সেই সকল নদী 'হইতে ও লবণাদ্দি সগুসমুদ্রে হইতে আনীত জল এবং 
জীর্ধা+গাঁশিনী নদী সকলের জল বস্বপুর্বক আনয়ন করাইয়াছেন| ৬ || 



ডিপ অযোধ্যাকীণ্ডঃ। ৭৯ 

ক্ষীররৃক্ষপ্রবালৈশ্চ পম্মোৎ্পলবিমিশ্রিতৈঃ। 

ুর্ণকৃস্তান্লস্কৃত্য কাঁঞ্চনা উপকম্পিতাঁঃ || ৭ || 
রুচকা রোচনা্চৈব সৃতং মধু পয়ো দ্ধি। 
তখৈব পুণ্যতীর্থেস্তো মদাপো মঙ্গলানিচ || ৮ 
চন্দ্রাংশুবিমলঞ্চাপি মণিদণ্ডমলক্কৃতং 
চামরং ব্যজনং ভ্ীমদ্্রামার্থমুপকল্পিতং 1 ৯ | 
পুর্ণেন্ছুমগ্ডলা তব শ্রীমক্মাল্যবিভুষিতং | 
রামস্ত যৌবরাজ্যার্থমাঁতপত্রৎ প্রকপ্পিতং || ১০ || 
তথ] চ গোর্ষঃ শ্বেতঃ শ্বেতশ্চাশ্বঃ গ্রকপ্পিতঃ | 
মন্তে! গজবরশ্চৈব শ্রীমাংস্তত্রোপকপ্পিতঃ || ১১ || 
অফ্কৌ কল্াাশ্চ মক্ল্য৷ বর ভরণভূষিতাঃ | 
বাদিত্রাণি চ সর্ধাণি বন্দিনশ্চ স্বলক্কতাঃ || ১২ || 

অনুবাদ 

মন্ত্রীগণের! ক্ষীররক্ষের নবপল্লব, ও বিকসিত পঙ্কজ ও ফল ছার! স্বর্ণময় পুর্ণকুস্ত 
সকল অলঙ্ক.ত করিয়া চারিদিকে সংস্থাপিত করিলেন | ৭ || গোরোচনা 

হরিদ্র! সত “মধু দুগ্ধ ও দখি সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, এবং ন।ন]. পবিত্র তীর্থ 

স্থানের মৃত্তিকা ও জঙ্ঘ এবং বিবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্য আহরণ করিয়। সজ্জিত করি- 
লেন || ৮ ॥ শ্্রীরামচক্দ্রের নিমিত্ত চক্দ্রকিরণের ন্যায় নির্শল মণিবিনিশ্মিত 
দণ্ড শ্বেতচামর» ও অন্যান্য বাজনাদি সজ্জিত করিয়! রাখিলেন ॥ ৯ | জানকী 
নাখের ফৌবরাঁজ্যের নিমিত্ত সম্প,ণ চক্্রমগ্ুলের ন্যায় শৌতা বিশিষ্ট এবং ধিচিত্র 
মণি মুক্তীদি মাল্যদ্বার। সুশোভিত আতপত্র অর্থাৎ ছত্রসংস্থাপন করিলেন ॥ ১০7 

শ্বেতবর্ণ গাতী ও রৃষ, শুক্লাশ্ব, এবং শ্বেতবর্ণ মত্তমাঁতঙ্গবরকে নানা পরিচ্ছদে 

সুসজ্দিত করিয়! রদঘুনাথের জন্য উপুস্থিত রাখিলেন ॥ ১১ ॥| কলাপদায়িনী 
অইজন সংকুলীন কন্যাকে বরণীয় নানা আভরণে বিভূষিত করিয়। রাঁখিলেন, 

ও বাদ্যকরদ্দিগকে আনাইয়! চারিদিকে উপস্থিত রাঁখিলেন, স্ততি পাঠকের 

পক্ষ,রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়| সভায় উপস্থিত'থাকিল ॥ ১২ || 



৮০ রাষায়ণৎ 1. (১২শ, সর্গ। 

ইন্ফাকুরাজভ্যুচিতং যচ্চান্যদপি কিঞ্চন | 
আভিষেচনিকং দ্রব্যং সর্বং তব্রোপকপ্পিতং 11 ১৩ || 

অথ তে মন্ত্রিণঃ সুতং সুমন্ত্রং সপুরোহিতাঃ। 
উচুরভ্যাগতানক্মান্ বাজে ভ্বাবেদয়েতি বৈ || ১৪ 11 
পশ্ঠামো ন হি রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ। 

যৌবরাজ্যাতিষেকশ্চ বৃণ্থো রামস্য ধীমতঃ || ১৫ || 
ইতি তৈরেবমাজ্ঞপ্তঃ প্রতীহণরো মহীপতেঃ | 

অব্রবী্ধ তাঁনিদং বাকাং সুমন্্রো মন্ত্রিসস্তমান্ || ১৬ || 

অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ ুখমাযৃত্মতাং নৃপং। 

রাজসন্দর্শনীরখিভ্বমহমাবেদয়ামিবঃ || ১৭ || 
ইত্যু্তান্ঃপুরদ্বার মার্সীদ্য স স্ববান্থিতঃ। 
নুমগ্রে। নৃপতিং নুপ্তং মত্ত! ভূয়ে! ব্যবোধয়ৎ || ১৮ || 

অন্ুবাদ। 
ইন্ীকুবংশীয় রাঁজাদিগের অভিষেক উপস্থিত হইলে কুলক্রমাগত যে যে দ্রব্য 

গ্রহ করিনার রীতি আছে, রামচক্রের টা অভিষেকের উদ্দেশে তৎ 

সমুদীয় ও তদ্বাতীত অন্যান্য যাঁহ। কিছু মাঙ্গল্য দ্রব্য সংগ্রহ কর] বিধেয় তাহা সমু 
দয় সংস্থাপিত করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর মন্ত্রীগণ ও বশিষ্ট পুরোহিত প্রভৃতি 
সকলে সুমন্ত্রসারথিকে -আব্বান করিয়! বলিলেন, 'স্মন্ত্র! আমর সকলে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তুমি মহারাজার সমীপে গমন করিয়া এই কথা বল 
॥ ১৪ 1 -আমর1 কোন্কালে আসিয়াছি, এখনও মহারাজের "দর্শন নাঁই 
দিবাকর উদিত হইলেন, আজি স্থুবিনীত ধীমান্ শ্রীরামচন্দ্রের যে'যৌবরাঁজ্যে 
অভিষেক হুইবে তাঁহ! কি রাজার মনে নাই ॥ ১৫ || মন্ত্রীপ্রধান স্থমন্ত্র নৃূপপতির 
দ্বাররক্ষায় নিধুক্ত ছিলেন তাহার। তাঁহাকে এই অন্থমূতি করিবামাত্র সারথি 
তীহাদিগকে বলিলেন্চ॥। ১৬ ॥ মহাশয়র] আমীয় অন্থমতি করিতেছেন, আমি 

অনায়ামে মহারাজের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিতেছি আপনারা নৃপতির 
সহিত সাক্ষীতকীর লীভ ইচ্ছ! করতেছেন, এই মীত্র রাজার নিকট আমি নিবেদন 
করিব || ১৭ || স্ুমন্ত্র এই কথা বলিয়া অতি সত্বর অন্তঃপুরমধ্যে গমন 
করিলেন, অন্তঃপুরের ছ্বারদেশে উপস্থিত ছইয়। মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, 
বুঝি মহারাজ এখনও নিত্র যাইতেছেন, এই বিবেচন| করিয়। নরবার জাগাইতে 
লাগিলেন || ১৮ || | | 



১২) নর্গ 1) অধযোধ্যাকাণ্ড! ৮১ 

ব্রন্মোন্দ্রািপুরোগান্্বাং বিবুধা বিবুধোঁপৰ। 
শিবায় বোধয়ন্তদ্য কল্যাথায় চ মানদ || ১৯ || 
গতা ভগবতী রাত্রি রহঃ শিবমুপস্থিতং । 
প্রতিবুধ্যস্থ রাজর্ষে ধর্মক্লত্যানি কারয় || ২৭ || 
পুরোধলে! মন্ত্রিণশ্চ পেনরজানপদ। জনাঃ | 
দর্শনং তেহতিকাজক্ন্তি প্রতিবোদ্ধুং নৃপার্থমি । ৯১ 1 
তং তথ পুনরত্যেত) বোধয়ন্তং নরাধিপঃ। 
নুমন্ত্রং ছুঃখসন্তপ্তত্থ্রয়ন্িদমন্রবীৎ || ২২ | 
কুমন্ত্র নাবস্থৃপ্তোহন্মি রামন্ত ক্ষিপ্রমানয় | 
ইতি রাজা দশরথঃ সুমন্ত্রং পুনরন্বশাৎ্ || ২৩ || 
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুহু। জুমন্ত্রস্বরিতত্তদ]। 
নির্জগামাথ সন্তরান্তস্তম্মাভ্রাজনিবেশনাৎ || হন ।। 

অন্গবাদ। 

হে বিবুধোঁপম রাজ দশরথ ! আজি আপনার কল্যাণ উদন্নতিন্ব নিমিত্ত এবং 

জগতের মঙ্গলার্থ ব্রহ্ম! পুরন্দর হুতাশন প্রভৃতি দেবগণের। আপনাকে প্রবোধিত 

করাউন্, অর্থাৎ আপনি জাগ্রত হউন্|॥ ১৯ || হে রাঁজর্ষেো আপনি 
নির্বিশ্বে শুভদায়িনী যামিনী যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে মঙ্জলদীয়ক দ্রিবষ 
উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি প্রবোধিত হইয়া, কর্তব্য ধর্ম কর্ম সকল 
সমাপন করুন্।। ২০ || হেনৃপবর ! পুরোহিত মহাঁশয়র ও মন্ত্রীগণেরা ও 
পুরবামি মাননীয়, মানবের? সকলেই সমাগত হইয়। আপনার সন্দর্শন প্রার্থন। 
করিতেছেন, অতএব এখন প্রবুদ্ধ হইয়া আপনার গাত্রোথান কর] আবশাক 
বোধ হইতেছে ॥ ২১, || স্থমন্ত্র আমায় প্রবৌধিত করিবার জন্য পুনর্বার 
আগত হইয়াছে, দেখিয়া রাজ দশরথ অত্যন্ত শোকে সগ্তগু হইয়। রামানয়নে 
সাঁরথিকে সত্বর হইতে বলিলেন।। ২২ ॥ হে সারথে! আমি নিদ্রিত হই 
নাই, তুনি অতি শীন্র একবার রঘুনাথকে আমার নিকট আনয়ন করছ। নৃপবর 
একবার বলিয়াও পুরর্ধার সারখিকে ঞই কথার অঙ্গশীসন করিলেন । হত ॥| 
তখন স্গমন্ত্র সারথি মহারাজের এই বাক্য এবণমাত্রতই সত্বর গদনে সেই 

রাঁজতবন হইতে সসম্ভমে রাঁমচক্দ্রকে আনয়ন জন্য নির্ণত হইলেন || 2৪ ॥ 

557৬ 



৮২ বাষায়ণৎ । (১২শ, সর্ম | 

নিষ্কুম্য চৈব ত্বরিতো রাঁমমানয়িতুং তদ1| 
রথেন জবনাশ্বেন যযৌ রামগৃহং প্রতি || ২৫ || 
জনৌঘং রাজমার্গস্কং প্রতিব্যুহন্ন পাগতঃ। 
শৃণন্ বাচঃ কথয়তাং রামাতিষউটবসংহিতাঃ1| ২৬ || 
অদ্য রামে৷ যৌবরাজ্যং'ল্প্যতে পিতুরাজ্ঞয়। | 
অহো৷ মহোৎ্সবোহম্মাকমদ্যায়ং তবিতা পুরে | ২৭ ॥ 
মৃহছর্দান্তঃ পৌরহিতঃ সর্বভূতহিতে রত£! 

যুবরাজঃ কিলাম্মাকমদ্য রামে? ভবিষ্যতি || ২” || 
অহোহদ্যানুগৃহীতাঃ স্মো। য সাধুজন বসল: । 
পালয়িঘ!তি নে। রামঃ পিতা পুজানিবৌর সান | ২৯ || 

অনুবাদ। 

সারথি তথ। হইতে নিজ্রীন্ত হইয়! এবং পীরাষচন্দ্রকে আনয়ন করিবার 

জন্য অতি সত্তর” দ্রুতগামী তুরঙ্গম সংযুক্ত রথে আরোহণ করতঃ রঘ্ুণীথের 
গৃহ প্রতি গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ পখিমধ্যে গমন করিতে করিতে দেখেলেন 

যে যুথে যুথে জনসমূহ দলবদ্ধ হইয়। রাজপথে সমাগত, সকলেই রামচন্দ্র 
প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়। তাহার যৌবরা জ্যাভিষেকস্থচক কথোপকথন করি- 

তেছে, স্ুমন্ত্র ভাহাদিগের মুখে সেই সকল মনোহারিণী শুভা কথা শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রজাবর্গে কহিতেছে, আজি আমাঁদিগের কি 
আনন্দের দিন, মহারাজা ধিরাঁজ পিত। দশরখের আজ্ঞায় প্রীরামচক্্র যৌবরাজ্যে 

অভিষিক্ত হইবেন, আজি আমাঁদগের অযোধ্যানগরে কি মহাষহোৎ্সব 

হইবে ॥ ২৭ ॥ আজি আমারদিগের শ্রীরাঁমচন্দ্র যুবরাজ হইবেন, র্ুনাথের 
কি চমৎকার স্বভাব; অতি নম্, পরহিতৈষী, সকলেরই মঙ্গল সাধনে সমুচিত 
যত্ব করেন, অতি জিতেক্দ্রি় বিশেষতঃ পুরুজনগণের প্রতি দয়ার পরিসীম! 

নাই ॥ ২৮ ॥ আজি আমাদিগের কি শুভ দ্বিন, আমাদিগের কি ভাগ্য, তগবান্ 

আজি আমাদিণের প্রতি অন্থকুল হইয়ানছন আঁমরী ভগবানের অক্থগ্রহীত 

হইলাম, কেনন। যাবতীয় সাধুলোক সতত ধাঁহার প্রশংস1 করেন, সেই রদ্ু- 

কুলপ্রদীপ জানকীনাথ রামচন্দ্র রাজা হুইয়। আমাদিগকে ওরসসন্তানের ন্যায় 

প্রতিপালন করিবেন । ২৯ ॥ 



১২শ, সর্গ।) অযোধ্যাকাণ্ডঃ । ৮৩ 

ইতি তত্র জনৌঘস্ত শবণুন্ বাচঃ সমন্ততঃ। 
যযৌ সুমন্ত্স্বরিতো রামমানয়িতূং গুহা || ৩০ ॥| 
অথাসসাদ রামস্য স বেশ্মাভ্রচয়োপমত | 

দামভির্ধর মাল্যানাৎ প্রালক্বৈঃ সমলম্কৃতং || ৩১ || 
সহাঁকবাটপিভিতং বিতর্দিশতশোতিতং | 
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্র মণিবিদ্রমতোরণং|।, ৩৯ ॥ 
রামোপবাহঞ্চ গজং মুক্তাহার বিভূষিতং | 
ক্লতাজদং চন্দনেন দদর্শরাবভোপমং || ৩৩ | 

সবাজিযুক্তেন রথেন বারথিস্তদাগতঃ পৌরজনং প্রহর্ষয়ন্। 
বিবেশ রামস্য গৃহং সহদ্ধিমম্মহেন্দ্রবেম্ম প্রতিমং নুপাজ্ঞয়া || "দন ॥। 

অনুবাদ । 

সুমন্ত্র সারথি রঘুনাথকে তদগা,হ হইতে আনয়ন করিবার জনা ধাইতেছেন, 
পথিমধ্যে চারিদিকে পরবাসী প্রজাঁথণের মুখে রামাভিষেকের এইজূপ শুতিবাঁদ 
বণ .করিতে লাখিলেন॥ ১৩০ ॥ অনন্তর তিনি রাঁমচক্ট্রের শরম্মেঘ সমুহ 
সদৃশ অতুযুচ্চ অউ্রীলিকাময় প্রাসাদের চারিধারে মনোহর বিচিত্র মাল! প্রলস্বিত 
তদ্বার! অলঙ্কৃত হইয়াছে সেই পুরী পাণ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥ অতি দীর্ঘ ছুই 
কবাট দ্বারা দ্বারদেশ অবরুদ্ধ রহিয়াছে, স্বর্ণময় মণি মাঁণিক্যে রচিত মনো- 

হর তোরণ শোভিত হইয়াছে চারিদিকে শত শত উত্তম উপবেশনার্থ আসন 

সকল পাঁতিত রুহিয়াছে, বহিধ্্ধরের শোভার সীম। নাই, উহা! প্রবাঁলের দ্বার| 

গুশ্ফিত সুতরাং কাঁঞ্চনরাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৩২ ॥ পুরোভাঙে 
এরাবত হস্তীর ন্যায় অতি প্রকাণ্ড এক মাঁতঙ্গ রহিয়াছে, তাছার সর্ব শরীর 
চন্দনে লেপন করিয়। যুক্তীমালায় শৌভিত করিয়। রাখিয়াছে, শ্রীরাঁমচন্দ্রের 
উপবাহ্য অর্থাৎ .এই হস্তী আঁরোহণে তিনি গমনাগমন করেন ॥ ৩৩ ॥ 
সুমন্ত্র বাজিযুক্ত রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইল, পুরবাঁসীর। সকলে তাঁহাকে 

দেখিয়। অনেক আক্কাদ প্রকাঁশ করিল, তিনি নৃপতির অন্থনত্যন্থসারে দ্বার 
উদ্ঘাটন করিয়। ইন্দ্রালয়ের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ম শ্রীর&মৈের বাসভবনে প্রবেশ 
করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 



৮০ 'রামায়ণৎ ? (১২মঃ নর্গ | 

ন তত সমাসাদ্য মহদ্ধিমত্ তদ| জহর্ষ সুতো মুমুদেহভি বীক্ষ্য চ। 
আনেক রত্বাচিতমত্যলঙ্কৃতং গৃহং বরাহস্য শচীপতেরিব | ৩৫ | 
উপস্থিতৈর্দাগবন্থৃতবন্দিতিত্ততৈব বৈভালিকসৌখাশার়িকৈঃ। 
অভিষ্টুবপ্ধিগ্ তো নৃপাত্মজং সমাৰতং দ্বারপথং দ্ধর্শ সঃ || ৩৬ || 
স সপ্তকক্ষং পুরুবৈরলল্কু তৈর্বিনীতবেশৈর্বছতিঃ কুরক্ষিতং | 
বিবেশ রামসা মহাত্মনো গৃহুং মহীয়মানং নৃপমন্ত্রিসত্তমঃ || ৩৭ || 
মিতোচ্চশৈলোত্তমনুক্রবর্চসং মহাবিমানগ্রতিমং জনৌঘবহ | 
অবার্দযমাঁণ প্রবিবেশতচ্চীহং স রাজপুভ্রস্য নরেন্্রসার থিঃ || ৩৮ || 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আভিষেচনিকদ্রব্যোপক্ষেপো 
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অন্ুবাঁদ। 

সারথি সুমন্ত্র শ্রীরাঁচন্দ্ের বাসভবনে প্রবেশ করিয়। তাহার সম্পর্তি ও শেত। 

সন্দর্শন্ করিয্না খথোচিত হর্ষ লাভ করিলেন, কত স্থানে কত রত নির্ভীত হই- 
তেছে ও কত প্রকার প্রতিমূর্তি বার! অলঙ্কৃত হুইয়ীছেঃ মহেখদয় রামের তবন 

শোভা দেখিয়া মহেক্দ্ের এশ্বর্ধের শ্মরণ হয় ॥ ৩৫ ॥ স্ুমন্ত্র দ্বারপথে 

প্রবিষ্ট হইয়] দেখিলেন যে মগধদেশীয় ও.বৈতালিক এবং স্ততিপাঠক যাহার! 
কেবল কুশল প্রশ্ন করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহার কলে চারিদিগে আত 

হুইয়। গুণ সমূহের উদ্ভাঁবন করতঃ, স্তব করিতেছে, এবক্কুঁত শ্রীরামচন্দ্রকে 

স্মন্ত্র দর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ বিনয়াবনত বিনীতবেশে বিভুষিত বনু 

সহখাক দ্বারপীলেরা নৃপকুমার মহাত্ব। শ্রীরাঁমের ভবনের নগ্তকো্) রক্ষা করি- 

তেছে, রাঁজমন্্রিবর জুমন্ত্র সর্ব সমাদৃত হইয়া গৃহের অত্যন্তরে প্রবেশ ক্করি- 

লেন॥ ৩৭ ॥সন্ৃগী সারথি সুমন্ত্র, কৈলাঁসপর্বাতের শিখরের ন্যায় ধবলবর্ণ, 

অতুযুচ্চ মহ? বিশ্গীন&: শৌভনীয় রাঁজনন্দনের ভবনে অবারিত ও সনাঁদূত হই! 

প্রবেশ করিলেন | ৩৮ ॥ 

'. ইভি-চতুরবিংিশতি সাহআ্য সায় রামায়ণ মংহিতান্ চিতা 

ৰ অআভিষেক্ক জবা সংগ্রহ নামে দ্বাদশ মর্গঃ ॥ ১২ .॥ 



১৩) সর্গ |) অধযোগ্যণকাণ্ডঃ ] ৮৫ 

ত্রয়োদশ সর্গঃ| 
জনৌঘকীর্ণাঃ সোঁহতীত্য ষট্ কক্ষাত্তস্য বেশ্মানঃ। 
স্কুবিভক্তাং ততঃ কক্ষাং সপ্তমীমাসসাদ হ।| ১, 

যুবতিঃ পুরুবৈর্তীপতাঃ প্রাসকাম্ত্কিপাঁদিভিঃ | 
অপ্রমাদিতিরেকা্র্ভক্তিমন্ভিরলন্কৃতৈঃ | ৭ || 
তথ] কঞ্চ,কিতিৰ্ “ছ্বৈঃ কাষায়াস্বরধারিভিঃ। 
রক্ষিতামঅহস্কারৈ: স্্যধ্যক্ষৈর্বেত্রপাণিভিঃ || ৩ | 
তে দৃষ্ট্রবাগতং স্থতং রামপ্রিয়চিকীর্যবঃ। 
সহভার্ষ্যায় রামায় প্রণিপত্যন্যবেদয়ন || ৪ || 
শ্রুত্েবাভ্যাগতং তন্ত দৃতমত্যর্চিতং পিতুঃ। 
রামঃ প্রবেশয়াজাপ স্কৃত্যালয়মাতআনঃ || ৫ || 

নস তং ঘনদসদ্কাশং স্থপবিষ্টং স্বলস্কৃতং। 
দদর্শ স্থৃতঃ সৌবর্ধে পর্যযন্কে রাক্কবাজ.তে || ৬ || 

| অনুবাদ । 
অনন্তর স্ুমন্ত্র ক্রমে জনসমুহে পরিপুর্ণ শ্রীরামচন্দ্রের ঘাস ভবনের ছয় 

প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া পরিশেষে সপগুমকক্ষে উপস্থিত হইলেন, উহা! উৎ- 

কষ্টরূপে বিভক্ত ও পরিরৃত ছিল ॥ ১ ॥ এ গ্রকোঁন্টে কতকগুলি নানা'লক্কারে 
ভূষিত, ধন্ক্র্বাণ পাসাদি অস্ত্র শস্ত্রধারি রাজতক্ত যুবাপুরুষ নানালক্কার ভূষিত 
একান্তমনে সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে ॥ ২ ॥ অপর কতকগুদিি অনহং- 

কৃত ববদ্ধতম কঞ্চকী রক্তবন্ত্র পরিখান করিয়! হস্তে বেত্র যন্টি ধাঁরণ করতঃ 
নিরহক্কারমনে অন্তঃপুরিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, প্ীরাঁষের প্রিয়কার্য7 

সাধনে তৎপর দ্বারপালের! নুমন্ত্র সারথি আগত হই'ল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র বথ। জানকীর সহিত একাঁসনে উপবিষ্ট 
রহিয়াছেন তথা গিয়া প্রণতিপুর্ববক নিবেদন করিল, হে রঁজনন্দন ! নৃপসারথি 
সুথমন্ত্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জনা সমাগত হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ রঘুনাঁথ 

পিভৃছত স্থমন্ত্রেরে আগমন বার্তী শ্রবণে প্রফুল মনে তাহাকে সমাদর করিয়| 
আপনার বাসভবনের মধ্যে লইয়া, প্রবেশিত করিলেন ॥ ৫ ॥ স্মুমন্ত্র দেখি- 
লেন, নবীন নীলনীরদ প্তিম শ্রীরামচন্দ্র রাক্ববন্ত্রে আচ্ছাদিভ স্ুবর্ণনির্টিত মণি 
মাঁণিক্য খচিত পর্ধ্যক্কে বিবিধ অলঙ্কারে বিভুষিত হইয়] আনন্দিত মনে উপবিষ্ট 
ছিয়াছেন॥ ৬ ॥ 



৮৩৬ রামাদ্মণৎ । (১৩শ। সগ। 

বরাহরুধিরাঁভেন কুন্লুক্ষেন মহাভুজং ! 
অন্ুুলিপ্রং মহার্হেণ চন্দনেন নুগন্ধিনা || ৭ || 
বালব্যজনধারিণ্যা সীতয়! পার্স সংস্থয়া | 
সপন্ময়। সেব্যমানং শিয়েব অধুস্থদনং || ৮ || 
তরুণাদিত্াসফৃশ€ প্রজ্বলন্তমিব শ্রিয়। । 
ববন্দে রামমভ্যেত্য স্ুমন্ত্রো বিনরান্বিভঃ || ৯ | 
পৃষ্টা চৈনং নুখং প্রন্থ্বে বিহারশয়নাননে । 
উবাচানস্তরমিদৎ ভুমন্ত্রো রাজশাননং | ৯০ ॥ 
কৌশল্যা সুপ্রজ দেবী দেবন্থাং দ্রষটুমিচ্ছতি | 
কৈকেয়ীনহিতো রাম গম্যতাং যদি রোচতে || ১১ || 
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রামে রাঁজীবলোচনঃ | 
শিরস। প্রতিগৃহাজ্ঞাং পিভুঃ সীতামথাব্রবীৎু || ১২ ॥ 

অনুবাদ। 

মহাঁবাহু রামচক্দ্র শুকররুধিরের ন্যায় রক্তবর্ণ» অতি মস্হণ মহাসুল্য সদী্ধ। 

বিশিষ্ট চন্দনদ্বার1 সকল শরীর বিলেপন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ পার্থদেশে জানকা 
চমরীপুজ্ছনির্শিত ব্যজন ধারণ পুর্ঝবক রামচজ্দ্রের সেব| করিতেছেন, যেমন 
প্মালয়। লক্ষী বিকশিত কমল তোরণ হস্তে ধারণ করিয়া নীরায়ণের কব] 

করেন, জাঁনকীকর্তৃক সেব্যমান শ্রীরাঁমচক্রেরপ তাদৃশ শ্লোভ] হইয়াছে ॥ ৮ ॥ 
সুমন্ত্র সারথি প্রাতঃকালে নবোদিত দিনমণির ন্যায় প্রভীসম্পন্ন শ্রীমান্ রাম- 

চন্দ্রের সমীপে আগত হইয়।, বিনয়ান্বিত স্ুমন্ত্র সারথি আীরামকে বন্দনা কত্রি- 

লেন॥ ৯ ॥ পরে সারথি বিনীতবচনে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তে। 
রাজকুমার! আপনি স্থুখেত আছেন? আপনার ক্রীড়া ও শয়ন ও তোজ- 
নের মঙ্গলত? কোন,,বি্বুত নাই? এইরূপে কুশল প্রশ্নের পর রাজনিদেশ 
তাহণর শ্রবণ.পৌচর করাইলেন।। ১০ .| হে রামচন্দ্র ! হে কৌশল্যাত্মজ ! 
তোমার: পিত1 দশরথ কৈকেয়ীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়! আপনাকে 

দেখিবার ইচ্ছা করিতেছেন, যদি আপনর ইচ্ছ! হয়, তরে তথায় শীন্ত 
গমন করুন্।। ১১ || পদ্মপলাশনয়ন রঘুনাথ স্মন্ত্রের এই কথ। শ্রবণ 
করিবামীত্র তৎক্ষণাৎ পি আক্ছা শিরোধার্যয করিয়া জানকীকে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১২ ॥ 
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সীতে দেবশ্চ দেবী চ সম্গাগম্য পরস্পরং। 
মম মধ্রীয়তে ন্ুযুর্ং যৌবরাজ্যাভিষেচনং || ১৩ || 
ফ্রবং মে যততে মাতা কৈকেয়ী ম্প্রিয়েচ্ছয়া | 
অদ্যৈৰ মে যৌবরাজ্যং প্রতিপাদয়িতুৎ স্বয়ং || ১৪ || 
নুনং রহনি রাজানং মহ্ুকৃতে ত্রয়ত্যসৌ | 
অথব৷ সহিতা! রাজ্ঞা মাং প্রিয়ং বত্তৃমিচ্ছুতি || ১৫ || 
যাড্বশী পরিষত সীতে ছৃতশ্চায়ং তখাবিধঃ। 
ফ্রবমদ্যৈব রাজা মাঁং যৌবরাজ্যে ইভিবেক্ষ্যতি || ১৬ || 
তন্মাচ্ছীত্বমহং গত্ব! পশ্টামি জগতীপতিং | 
একং রহনি কৈকেয়্যা সহাসীনং গতজ্বরং|| ১৭ || 
ইতি ভর্তৃরচঃ শ্রদ্ধা সীতা বচনমত্রবীত্। 
গচ্ছার্যপুজ্জ পিতরং ভ্রষ্টুং মাতরমেব চ|| ১৮.।| 

অন্গবাদ। 

ছে জনকনন্দিনি সীতে ! যখন দেবী দেব একত্র হইয়াছেন, অর্থাৎ জনক 
জননী একত্রিত হইয়া! পরস্পর মন্ত্রণা করিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে 

যে আঁমারই ফযৌবরাজা লাভের পরামর্শ করিতেছেন অত্র সন্দেহ নাই | ১৩ || 
কৈকেক্সী মাতা আমায় অতিশয় ভালবীমেন, তিনিই আজি আমার মঙ্গলের 

নিমিত্ত যৌবরাজ্য প্রদান করিব বলিয়] নিশ্চয় মহারাজের নিকট যত্ব করিতে- 
ছেন, ইহাই আমার উপলব্ধি হইতেছে |! ১৪ || আমার নিশ্চিত বোধ হই- 

তেছে, যে মাতা ঠাকুরাঁণী কৈকেয়ী আমাকে শীত্র রাজ্য দিবার জন্যই নির্জনে 
উপবিষ্ট হইয়1 রাজাকে অনুরোধ করিতেছেন, অথব1 মহারাঁক্ষের সহিত একত্রিত 
হইয়] কোন প্রিয়কথ| বব্লিবার জন্যই বা আমায় আহ্বান করিয়াছেন || ১৫ || 
হে সীতে ! মহারাজার সত যেমন পারিষদও তদ্রপ, তছুপযুক্ত ছুতও আমার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে অদ্য মহাঝাজ| আমাকে নিশ্চিত 

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন || ১৬ | অতএব আমার, আর বিলম্ব করা 

কোনমতেই বিধেয় নছে* আমি শীঘ্র তথায় গমন করিয়! জগৎ্পতি পিতাকে 
সন্দর্শন করি, তিনি বিগতজ্বর হইয়1,একাকী নির্জনে ভরতক্তননী কৈকেয়ীর সহিত 
একাঁসনে উপবেশন করিয়। রহিয়াছেন ॥ ১৭।॥ জনকছুহিতা সীতা স্বীমীর এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিরয়। গ্রফুল্ল মনে শ্রীরামকে বলিলেন, হে আর্ধ্যপুত্র ! আর বিলম্বের 

প্রয়েজন নাই আপনি শীত্র গমন করিয়| জনক জননীকে সন্দর্শন করুন| ১৮ | 
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ত্যুক্তা সাঁঞুলিস্কৃত্বা রামং সম্প্রশ্থিতং তদ। | 

অখদ্ধারমন্থৃবব্রাজ সীতা! তর্ভৃবশান্থগ। || ১৯ || 
তাং নিবর্ত্য ততো রামে নির্জগাম ত্বরান্বিত | 
পিতরং ড্রষটুমাহৃতঃ কৈকেয্যা সহিতং রহঃ || ₹* | 
বিনির্গত্য চ তন্মাৎ স গৃহাদনপমন্থ্যতিঃ| 
দদর্শার্থিজনং বারি স্থিতং দর্শনলালসং || ২১ || 
স সর্ববানর্থিনী দৃষ্টা সমেত্য প্রাতিনন্দ্য চ। 
যুক্তমেব রথং রৌপ্যমারুরোহ ত্বরান্বিত || ২২ | 
মুঝন্তমিব চক্ষ্ুংবি প্রভয়। মেঘনাদিনং। 
করেণুশিশুকপ্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ || ২৩ || 
হর্ধ্যশ্বযুক্তং ভগবান স্বরথং মঘবানিব । 
তমারুহ যযৌ রামঃ শ্রিয়া, পরময়া জ্বলন || ২ || 

অন্ুবাদ।, 

জানকী প্রাঞ্চলি হস্তে রঘুনাথকে এই কথা বলিলে পর তিনি গমন করিলেন, 
স্বামীবশবর্তিনী সীতাও শ্রীরাম গমন করিলে পর দ্বারদেশপর্যান্ত তীহীর অন্ু- 
গামিনী হইলেন || ১৯ 11 তদনন্তর গ্ীীরামচন্দ্র জানকীকে পশ্চাঁদামন হইতে 
নিরত্ত করিয়া [পতার আন্বানক্রমে ত্বরিত গমনে নির্জন প্রদেশে মাত 

কৈকেয়ীর সহিত পিতৃ সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন || ২০ || নিরিপমেয়কান্তি 

বিশিই রঘ্ুনীথ স্বীয় বাসভবন হইতে নির্গত হুইয়| দেখিলেন যে দ্বারদেশে 
কতিপয় যাঁচক রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার প্রতাশায় সকলে উপস্থিত হইয়। 
দণ্ডায়মান্ রহিয়াছে ॥ ২১ ॥॥ তখন রঘ্বুবর সেই সকল যাঁচকদিগকে দেখিয়। 
তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন, এবং সমাদর বচনে তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিয়।, 
ত্বরিত গমন আপনার উপযুক্ত রৌপ্য নির্মিত রথে আরোহণ করিলেন || হ২ || 
রথবরের কি প্রতী ! এমনি ঝক্মক করিতেছে যে কোন প্রকারেই তাহার প্রতি 

দৃষ্টিপাত করা যাস না, মেঘরবের ন্যাঁয় চত্রঞ্ছনি হইতেছে, এবং হস্তীশাবকের 
ন্যায় কয়েকটী অশ্ববর তাহাতে নিযৌজিত হইয়াছে, অর্থাৎ পুকৃত হস্তী ব্িলেই 
হয়॥ ২৩. ॥ তগবান্ স্থুরপতি, আপন থে শ্বেতবর্ণ ঘোঁটক নিযুক্ত করিয়। 
গমন করিলে যে রূপ শোভিত হয়েন, তদ্রপ শ্রীরামচন্দ্রও আপন শোতম।ন রথে 

আ।রোহুণ করিয়! গমন কাঁলীন পরম শোভিত ছইলেন || ২৪ ॥ 
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স তেন রথমুখ্যেন পর্জন্যসমনাদিন! | 
বিনির্ষযৌ স্বভবনাৎ সিতাভাদিব চন্্রমাঃ1| ২৫ || 
ছত্রচামরপাণিস্তং প্রযাস্তং লল্মমণত্তদা | 

অন্বারুরোহ দেবেন্দ্রমুপেন্দ্র ইব হর্ষয়ন || ২৬ || 
ততো হলহলা শব্দ স্তমূুলঃ সমপদ্যত। 

দ্ষ্টেব রামমাক্াস্তং রথেন রথিনাং বরং || ২৭ || 
হর্যাৎ তেন জনৌঘেন সহস1 সমুদীরি তঃ | 

স শবঃ পুরয়ামাস দিশোহখ, বিদিশত্তথা || ২৮ || 
প্রহ্ষবধিঃ পুরবালিভির্জনৈঃ সভাজ্যমানঃ প্রিয়শব্মবাদিভিঃ | 

করাগ্রদ্বফিম্মিতভাবিতেঙ্জি তৈর্যযৌ জনৌঘং প্রতিপুজয়ন্ শনৈঃ | ৯৯1 
ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাশাম্বানং 

নাম ভ্রয়োদশঃ সর্মঃ।| ১৩ || 

অনুবাদ 
রগ্বুনাথ পর্জন্যনাদি রথে অর্থাৎ.৫মঘের ন্যায় গস্তীর ধনি বিশ্রিন্ট সেই রখবরে 

আরোহণ করিক্প। আপন ভবন হইতে নির্গত হইলেন, ফলতঃ শুভ্রমেঘমাল1 হইতে 

গমন করিলে চন্দ্রমার যাঁদুশ শোভা হয়, শ্রীরাম গমন সময়ে তাহার ন্যায় শোভ! 
প্রাইয়াছিলেন |) হপ্ত 1 শ্রীরামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলে পর লক্ষ্মণ ছত্র ও 
চামর হস্তে তাহার পশ্চাৎ রথে আরোহণ করিলেন, উপেন্দ্র পশ্চাৎ গমন 
করিলে দেবেন্দ্র যাদৃশ আনন্দিত হন, লক্ষ্ষণকে পশ্চাতে দেখিয়] শ্রীরাম চন্দ্র ও 
তাদুশ শ্রীতিযুস্ত হইলেন। ২৬ ॥| অনন্তর স্গরখী রদ্থুনাথ রথারোহণে 
আগমন করিতেছেন দেখিয়। আগন্তক যাবতীয় পুররবাসীর। আনন্দে ছলহল। শব্দে 
মনকে প্রফুল করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ পুরবাসিজন সমুহের আনন্দ হেতু 

সহসা যে শব্ধ উচ্চারণ করিতে লাগিল, সেই শব্দ দ্বার! দিক ও বিদিক্, সমুদায় 

একেবারে শব্দিত হইয়া» গেল ॥ ২৮ ॥ পৌরজনেরা আহ্লাদিত চিত্তে প্রিয় 
বচন উচ্চারণ করতঃ শ্রীরামের কল্যাণ গাঁন করিতে লাগিল্লেন শ্রীরামও অনু 
চালন দৃষ্টিপাত শ্মিতহসিত ও প্রিয় ভাষিতদ্বারা জনসমুহের সন্বদ্ধনা করিতে 
করিতে অঙ্গে অল্পে গমন করিতে লাশিলেন ॥ ২৯ ॥ ৃ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
রামের আন্বান নামে ত্রয়োদশ সর্গ সমাপন ॥ ১৩ 

[ ১২ ] 



৯)% | রামায়ণৎ। (১৪শ সর্গ | 

চতুর্দিশ সর্গঃ| 
অথ রাঁমো রথগতঃ পুজ্যমানঃ সমস্ততঃ | 
পৌরৈরঞ্লিমালাভিরনুগৈ পথি সংস্থিতৈঃ1| ১ ॥ 
শুশ্রাব রামঃ শতশে। বাচঃ পৌরজনেরিতাঃ | 
আত্মাভিষ্ট বসংযুক্তাঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ভনাঃ |) ₹ || 
অদ্য রাঁজ্ঞা স্বয়ং দতাং রামে। রাজীবলোচনঃ। 
স্বগুণোপার্জিতাং ধর্দযামত্ুলাং প্রাপ্স্যতি শ্রিয়ং || ৩11 
অহত্যেষ শ্রিয়ং প্রাপ্ত ১, পৃথিব্যাং বাসবোপমঃ | 
রাজ্ঞঃ সকাশাদ্নুবান্ মানমর্থতি রাঘবঃ || ৪ |) 
যদি নাম তবেদ্রামো রাজ নঃ পরিরক্ষিভা | 
ভুবি মোদামহে তদ1 যথা স্বর্গনিবানিনঃ || ৫ || 
যুদি নঃ সুক্কৃতং কিঞ্চিদ্ঘিদি দত্ত ভুতং যদি | 
ফলেন তেন রাজায্বং রামে। ভবতু রক্ষিতা || ৬ || 

অন্ুুবাদ। 

অনন্তর গ্ারামচন্দ্র রখারেহণপুর্ববক গমন করিতে লাগিলেন, পশ্চাঁৎগাঁমি 
পুরবাঁসি লোকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে পথের চতুর্দিকে দণ্ডাক়সান থাকয়। রথুনাথের 

গুণান্ুবাদ গানকরতঃ পুজ1 করিতে লাগিল ॥ ১ ॥ যাঁহ। শ্রবণে ও কীর্তঁনে পুণ্য 

সঞ্চয় হয়, নগরস্থ সমস্ত লোক শ্রীরামের প্রতি এইরূপে স্তৃতিগর্ত্ বচন সমুহ 

প্রশ্মোগ করিতে লাগিল, রদ্ধুনীথ শত. শত প্রকার স্তোত্র কথ। শুবণ করিতে 

করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২॥ আজি মহারাজ) দশরথ স্বয়ং পদ্মপলাশ 

লোৌচন প্রীরাঁচন্দ্রকে যুবরাজ করিবেন, রামচন্দ্র আপন গুণগণে ও সৌজন্যে 

নিরুপন] রাজ শী লাত করিবেন ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতা সম্পন্ন গুণবাঁন্ 

ঞরাঁমচন্্র সসাগর ধরামগুলের ভার গ্রহণে বমর্থ বলিয়াই মহারাজ সমাদর 

গুর্ববক তাঁহাকে এই সম্মান প্রদান করিবেন ॥ ৪ ॥ যদি আমাদিগের ভাগ্য ক্রমে 

ঞরামচন্্র রাজ। হইয়া] পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা 
স্ব্গবাসি অমরগণের ন্যায় এই অবনিমপ্তুলে বাঁস করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতালাভ 

করিব । ৫ ॥ যদ্দি আমরা কর্খন কোন পুণ্যকন্ম করিয়া থাকি, অথবা কখন 

অগ্রতে আহতি প্রদান করিয়। থাকি, তবে আমাদিগের সেই পুণ্যফলে যেন 

পরম দয়ালু শ্রীরামচক্দ্র রাজা হইয়া আষাদিগের রক্ষা কর্ত। হউন ॥ ৬ ॥ 



১৪শ, সর্গ |) অধোধ্যাকাণ্ডঃ। ৯১ 

ন কৃচ্ছজীবী ভবিতা ন ভুঃখী ভুবি কঞ্চন। 
যদি রাজা যৌবরাজ্যে রাশমদযাভিযেক্ষ্যতি | ৭ || 

ই'তি রাঁমঃ শুতা! বাচঃ শৃণন্ পৌরজন্রিতাঃ | 
রাঁজমার্গে হুসংনৃষ্টো জগাঁম ভবনং পিতৃঃ || ৮ | 

বাতায়ন গতাশ্চৈনং যাস্তং পৌর জনন্ত্রিয়ঃ | 
দদ্ৃশ্ঃ প্রশশংনুশ্চ স্বগুণৈরনুরক্টিতাঃ11,৯ ॥ 

_ পিতাঁমহৈরাচরিতং তখৈব প্রপিতামহৈঃ | 
অন্রবর্তিষ্যতে রত্তং রাঁমো গুণগণাহ্িতঃ || ১০ | 
যথা পিতাঁম্হেনাসা বয়ং পিত্রা চ পালিতাঃ | 

তথাঁধিকতরং রাঁমঃ পাঁলস্লিষ্যাতি নে ফ্রুবং || ১১ 11 

অলঞ্ নোঁহদ্য ভূক্তেন প্রিয়ৈরত্ঘরলঞ্চ নঃ | 
তঠাঁবদ্বাবদ্যৌবরাজ্যং রাঁমোহয়ং প্রাপ্তবানিতি || ১৯ || 

অন্গুবাদ। 

আজি যদি রাঁজ1 দশরথ শ্রীরাঁমচন্দ্রকে যৌবরাঁজাভিষিক্ত করেন তবে জগতে 
আর কেহই কষ্টে জীবিক। করিবেক না, কাহার কোন দুঃখ থাকিবেক না সকলেই 
মনের স্থখে পরম কৌতুকে কাঁলযাঁপন1 করিতে পারিবেক ॥ ৭ ॥ জাঁনকীনাথ 

পথিমধ্যে পুরবাঁসি প্রজার এইপ্রকাঁর শুভস্থচক প্রীর্থন। বাঁকা শ্রবণ করিতে করিতে 
পরম পুলকিত মনে রাজভবনে জনকের সন্সিধানে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥ পুর 

বাঁসিনী কামিনীগণের] বাঁতায়নতলে দণ্ডায়মান! হইয়। প্রীরামচন্দ্রকে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন, শ্রীরীম সময়োচিত বিনীত তাবে গমন করিতেছেন দেখিয়া! 

তাহার] তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন ॥ ৯ ॥ পিতামহ প্রপিতাঁমহ 
*প্রভৃতি পুর্বপুরুষেরা যাহা যাহ! আচরণ করিয়াছেন, গুণনিধাঁন প্ীরামচত্দর 
আপন গুণে তীহাদিগের অন্থগমন করিতেছেন ॥ ১০ ॥ ধেমন ই'হার পিভাঁমহ 

মহাশয় আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন ইহার পিতা দশরথ যে রূপে 
প্রতিপালন করিতেছেন, ইনিও সেইরূপ রা তাহা হইতেও অধিকতররূপে পুজা- 
বর্গের প্রতিপালন করিবেন ॥ ১১ এ আজি শ্রীরামচন্দ্র ষে পর্যন্ত যৌবরাজ্যে 

অভিষিক্ত না হয়েন, তদবধি আমাদিগের আহারের প্রয়োজন নাই, এরং 
অলংকারাদি পরিধানাঁদিরও আস্থা নাই, কেবল এই চিন্তা হইতেছে, যে কত- 

ক্ষণে রগ্ভুনাথ যুবরাঁজা হইবেন, আঁমর। দেখিয়া নয়নকে স্ুৃতৃপ্ত করিব॥ ১২ ॥ 



৯২ রামাক়ণৎ (১৪শ/সর্ম । 

অহে। হি নঃ প্রিয়তরং কার্ষ/মন্/্নবিদ্যতে | 
রামাভিষেকাদনাত্র জীবিতাদপি চ প্রিয়া || ১৩ ॥| 
ভুয়া পুভ্রেণ কৌশল্যা দেবী নদ্দত্ রাঘব। 
শিয়মৃদ্ধামবাপ্নোভ সীতা রাম সহ ভুয়া || ১৪ || 
যৌবরাজ্যমবাপ্য স্বং *পিতৃদায়াদ্যমীন্সিতং । 
জিতায়িত্রঃ সুখী রাম দীর্ঘমায়ুরবাগ্,হি || ১৫ || 
ইতি রামং তদা দুষ্ট যাস্তং পিভূনিবেশনং। 
জালবাতায়নর্গত উচুঃ পৌরজনস্ত্িয়ঃ | ১৬ || 
এতাশ্চান্যাশ্চ বিবিধ] 'উদানীনকথাঃ শুভাঃ। 
শৃণ ন্ রামে যযৌ শ্রীমা্ভদ! রাজনিবেশনত 1] ১৭ | 
ন তন্মাঁৎ পুরুষঃ কশ্চি নননারী নরকুঞ্ীরাু | 
দষিং শকোত্যপাক্রষ্টুং ন অন্তু পৈফতং || ১৮ || 

অন্গবাণ। 

জ্ীরমের রাজ্যাভিষেক কার্য ব্যতিরেকে আমাদিগের আর প্রিয়তর কার্ধঃ 

কি আছে, রামাতিষেক ব্যতিকে জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করিনা ॥ ১৩ ॥ হে 

রপ্মুকুলাবতার শ্রীরাম ! কৌশলা। দেবী তোমাকে শর্তে ধারণ করিয়াছেন, ফাহার 
ঈদৃশ সন্তান তিনি সর্বদাই আনন্দিত থাকুন্, ছে রাম ! জনক ছহিতা সীতা তৌমাঁর 
সহিত অততুল্যা সম্পত্তি লাভ করুন্॥ ১৪. ॥. হে'রামচন্দ্র! তুমি পিতৃ পিতা 
নহাদির ক্রমাগত প্রার্থিত পাঁজ্যভার,. গ্রহণ করিয়! যুবপ্লাজ হও,» তুমি রাজ! 

হইলে জগতে কাহারও শক্র ভাব থাকিবে না, আমর] সকলেই পরম স্থখে কাঁল 
যাপন করিব, এবং ভুমি, চিরজীবী হুইয়! পরম আনন্দ লাভ কর॥ ১৫ ॥ 
রথ্ুনাথ পিতৃভবনে গুন করিতেছেন, দেখিয়। গবাঁক্ষ দেশে উপবিষ্ট| পুরনারী 

গণের] তাহার প্রতি এই প্রকার সন্তোষজনক বাক্য প্রশ্নোগ করিতে লাণি- 

লেন॥ ১৬ ॥ তখন শ্রীমান্্ রামচন্দ্র এই সকল ও এতদ্বাতিরিক্ত মানা 

লেকের নাম. গ্রকার গুতস্চক রা বণ করিতে. করিতে প্রীত মনে রাঁজ 
তবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥. কি নূর কি নারী কেহই সেই নরোত্তম 

প্রীরামের মুখমণ্ডল হইতে রে আপন নয়নকে অপকর্ষণ করিতে শক্ত হই- 
লেন নাঃ এবং তাঁহার গুণগণ দ্বার! সকলেরই মন অপহৃত হইয়াছিল, সেই 

মনকেও কেহ রাঁমের নিকট হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করিতে পাঁরিলেন না॥ ১৮ ॥ 



১৪শ, সর্গ।) অষোধ্যাকাণ্ডতঃ। ৯৩ 

স সর্বেষাঁং হি বর্ণানাং চতূর্ণামপি রাঘবঃ | 
প্রাণেত্যোহপি প্রিয়তরো বু গুণসাগরঃ1| ১৯ | 
স রাজকুলমাসাদ্য মহেম্দ্রভবনোপমং। 

অবতীর্ধ্য রখাত্তন্মাঁৎ প্রবিবেশ শ্রিয়া জলন || ২* || 
স সর্ধবাঃ সমতিক্রম্য কক্ষা,দশরখাতজঃ | 

সন্নিবার্ধয জনং সর্ধবং রামোহন্তঃপুরমাবিশশ || ২১ | 
ততঃ প্রবিষ্ট পিতুরস্তিকং তদা 
জনঃ স সর্ববোহননুগতো নৃপাত্মজে | 

চকাঁজক্ল তস্যৈব বিনির্গমং পুন 
থোদয়ঞ্চজ্ছরমসো মহোদধিঃ || ২২ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামোপযানং নাম 
চতুর্দশ সর্গঃ || ১৪।| 

অন্গবাদ | 

অশেষ গুণনিধান প্রীরামচন্দ্র ব্র।ক্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কি শুত্র এই চাঁরি বর্ণেরই 
প্রাণ হইতেও প্রিয়তর হইয়াছিলেন॥ ১৯ ॥ অনন্তর তেজঃ পুপ্তী কলেবর 
রগ্বুবর ইন্দ্রালয়ের ন্যায় রাজভবনে উপস্থিত হুইয়! সেই রথ হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন, এবং ন্ুবেশে তথায় প্রবেশ করিলেন ॥ ২০ ॥ নৃপকুমার প্রীরামচত্র 
ক্রমে রাজবাটীর সকল কক্ষাঁকে অতিক্রম করিয়! তথা হইতে সকল লোককে 
অপসূৃত করিয়! অন্তঃপুররমধ্যে প্রবিই হইলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর শ্রীরাম- 
চন্দ্র জনকের সন্গিধানে গ্রবেশ করিলে পর. সকল লোকেই রাঁজকুমারের প্রতি 

অন্থগত হইয়া পুনর্বাদ্রি তাঁহার বিনির্গমন আকাজ্ষ!। করিতে লাগিলেন, যেমন 

মহ] সমুত্র চত্্রমার উদয়়ের. আঁকাজ্ষ! করেন তদ্রপ॥ ২২ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্য বান্মীকীয় রামায়ণ সংহিতয় অযোধ্যাকাণ্ড 
রামের আগমন নাঁমে* চতুর্দশ সর্গ সমাপন ॥ ১৪ 1। 



৯১৪  ব্বাষায়ণৎ। (১৫শ, বর্গ । 

 পঞ্চদশঃ সর্গঃ |. 

স দদর্শাসনে রাম আসীনং পিতরং তদ। | 
কৈকেয়ীলহিভং দীনং মুখেন পরিশুব্যতা ॥| ১ || 
স তন্য চরণৌ পুর্বং প্রণিপত্য ক্কৃতাঁঞ্লিঃ। 
ততো ববন্ছে প্রাণতঃ কৈকেয্যান্তদনস্তরং || ২ || 
সৌমিত্রিরপি চাত্যেতা পিতুঃ পাদাবনক্তরং 
ববন্দে পরমণ্রীতঃ কৈকেষ্য। বিনরান্বিতঃ || ৩ 1 
স্থিতং ষংপ্রশ্রিতং দুষ্ট রামং দশরথো নৃপঃ। 
নাশকৌোদপ্রিয়ং বক্তুং প্রিক্বং পুজমনাঁগসং || ৪ || 
রামেত্যুক্ত। ভু বচনং বাস্পবেগ্ড়ীককতঃ। 

নাশক পরতো বন্তৃং নেক্ষিতুং দরিতং স্ুতং || ৫ ॥। 
তপু পিতুর্দষ্ট। বিকারং পরিশক্কিতঃ | 
রামোহপুযদ্েগমাঁপেদে পদ স্পৃষ্ট্রেব পন্নগং || ৬ ॥ 

অন্ুবাদ। 

প্রীরামচন্দ্র তখন পিতৃ স্পিধাঁনে গমন করিয়া দেখিলেন যে পিতা দশরথ আঁ- 

সনে উপবিহ রহিয্ীছেন+ বিমীত! কৈকেম়ী সমীপে অধোমুখে বুহিষ্বঠছেন, অত্যন্ত 

দীন সকাঁতর মন, লীনবদন সজলনয়ন এবং বাগ্ুত আছেন ॥ ১ ॥ রছ্ছুনাথ 
প্রথমেই পিতার চরণে নিপতিত হুইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া, অনন্তর বিমীতৃ 

সন্গিধীনে গমন করত প্রণাম বন্দন| করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর কুমিত্র নন্দন 

লঙ্ক্রণও অভি বিনীতভাবে প্রসঙ্গ মনে আগত হইয়। প্রথমে পিতৃ চরণদ্বয়, পরে 

বিমাত্ব চরণ যুগল বন্ধন. করিজেন ॥ ৩ ॥ রাজা দশরথ পিয়পুত্র শ্রীরাম- 

চন্দ্রকে বিনীততাবে দণ্ডায়মান দেখিয়! কোনমতে বিন! কারণে সহসা অপ্রিয় কথ 

বলিতে সাহস করিতে পারিলেন না॥ ৪. ॥ হ] রাম! এই কথা বলিয়াই 
রাজা শোকাবেশে জভ়ীভূভ হুইয়! গেলেন, আর. অন্য শুতাশ্ডভ কোঁন কথাই 
বলিতে পাঠিলেন না, এবং প্রাণ সমান প্রিয়সন্ত/নের প্রতি নেত্রপাত করতেও 

পাঁরিলেন না। ৫ ॥ ভ্রীরামচক্দ্র পিতার এই অভূত পুর্বর অদ্ভুত বিকার 

দর্শনে মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত কেমন হইলেন, ন| পদদ্বার| সর্প আধাঁতিত 

হইলে মন্গঘ্যের মনে সর্পের প্রতি যেমন ক্ষোভ জন্মে, রঘ্ুনাথের তাদুশ মনে 

উদ্বেগ জন্মিল॥ ৬ ॥ 



১৫ শঃ সর্গ |) অধোধ্যাকাণ্ডঃ । ৭৫ 

অপ্রসনেন্দ্িয়ং দৃষ্টী শোকগন্তাপবিষ্বলং। 
নিঃশ্বরস্তং যখ। নাঁগং দীর্ঘমুষঞ্ধ নিশ্বসন্ || ৭ || 
উন্সিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষোভিতং সাঁগরং যথা । 
উপধুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমবিং যথা || ৮ || 
অনিশিত্তং বিকারং তং টু) রামঃ পিতৃত্তদা 
বভুবঃ সংক্ষুব্ধতরঃ সম্বদ্র ইব পর্বণি || ». | 
চিন্তয়ামাস চ তদ৷ রামঃ পিভৃহিতে রতঃ। 
কিংনিমিততময়ং রাজা মাং ন শকোতি বীক্ষিতুৎ || ১০ || 
উক্তা রামেতি কম্মাচ্চ নোত্তরং প্রতিপদ্যতে । 
কঙ্চিময়া নাপকৃতমজ্ঞানালাঘবেন ব। || ১১ || 
অন্যদ] স্তেষ মাং দৃষ্টা কুপিতোহপি প্রসীদতি | 
অন্যাদ্যৈব তু মাং দৃষ্টু। কেনায়ালোহয়মীদ্ুশঃ || ১২ | 

অনুবাদ । 

প্রীরামচক্দ্র পিতা দশরথকে অবসঙ্গ ইন্দ্রিয় দেখিয়! অর্থাৎ ইন্ডরিয়স্ক,র্ভি রছ্ধিত 
এবং শোকে অভিভূত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিংস্বাস পরিত/1গ করিতেছেন 
দেখিয়] শ্রীরামচক্দ্রও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ অক্ষোত্য 
অগাধ গন্ভতীর জলনিধি ক্ষোভিত হইয়] ভরক্রিত হইলে যেমন হয়, দিবাকরের 

গ্রহণ দশ! উপস্থিত হইলে যেমন স্তব্ধ হন্, সত্যবাদী বির মিথ্যা কথ! উচ্চারণ 
করিলে যেমন ক্ষোভিত হন ॥ ৮ ॥ প্রীরামচন্দ্রও নিক্কারণে পিতার এইরূপ 

অবস্থ। সন্দর্শন করিয়া বিচলিত মন হইলেন, অর্থাৎ পর্ঝদিবসে সমুদ্র যেমন 
ক্ষুব্ধ হুইয়! যায় রামও.তাদৃশ ক্ষোভিততর হইলেন ॥ ৯ ॥ পিভৃবৎসল অর্থাৎ 
পিভৃভভ্তিপরায়ণ রঘ্ুনাথ তখন আপনার মনে মনে চিন্ত/ করিলেন, যে একি? 
কি নিমিত্ত পিতা আমার এমত অবস্থীপক্গ হইয়াছেন, এবং স্বীমার প্রতি নয়নপাত 

করিতেও শক্ত হইতেছেন না॥ ১০ ॥ একবার মাত্র আমাকে রাম বলিয়াই 
বাগ্যত হুইয়| থাঁকিলেন, দ্বিতীয়বর আর শুভাগুত কোন কথাই বলিলেন না, 
আমি পিতার নিকট অজ্ঞান বশত ও কোন দিন কোন কিছু অপরাধ করি 
নাই?॥ ১১ ॥ অন্যান্য সমক্কে পিতা রোষান্বিত থুকিলেও আমাকে দেখিলে 
প্রসন্ন হইতেন, অদ্য পিতাঁর এমন বিকৃতি দশা উপস্থিত কেন হইল যে আমাকে 
দোঁখয়াও প্রসন্ন হইতেছেন না॥ ১২ ॥ 



১৬  রাষায়ণৎ] (১৫শ, সর্গ | 

স তদা পিতুরা য়ালমপ্ুর্বং পিভূবতুসলঃ। 
দৃষট। বঞ্চিতন্তয়ামান তত্তডদ্বিগ্রমানসঃ || ১৩ || 
স দীন ইব শোকার্ত! বিব্নবনদ্দনস্ততঃ | 
কৈকেম্ীমভিবীক্ষোৈবং রামে! বচনমব্ত্রবীত্, || ১৪ || 
দেবি কিন, ময়াজ্ঞানাদপরাদ্ধং মহীপতেঃ। 
বিবর্ণবদনো। দীনে যেন মাংনাভিভাষতে || ১৫ || 
শারীরে। মানলো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে। 
সন্তাপে। বাতিঘাতে। বা হূর্লতং হি নদানুখং || ১৩ || 
কচ্চিন্ন ভরতে কিঞ্চিত কুমারে পিভৃনন্দ্রনে | 
শক্রত্ে।বাপ্কুশলং দেবি মাতৃষু বা পুনঃ || ১৭ | 
কচ্চিন্ময়া নাঁপকৃতমজ্ঞানাজ্ঘযেন বা পিতা । 
কুপিতত্তম্মমাচক্ষু ছুঞ্েনদ্ৈ প্রসাদয় || ১৮ | 

অন্ুবাদ। 
পিভৃভক্ত রঘুন!থ পিত। দশরখের অ্ুর্ববায়াস অর্থাৎ অপুর্ব] চেষ্টা অব- 

লোকন করিয়া উৎক্থিত মনে তাঁহার উদ্বেগ কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগি- 

দেন॥ ১৩ ॥ অনন্তর শ্রারামচত্্র শৌকে অভিভূতের ন্যায় হইয়! দীনমনে 
বিষ বদনে বিমাঁতা কৈকেয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিলেন ॥ ১৪ ॥ হে মাত! 

আমি অজ্ঞান বশতঃ পিতার নিকট কি কোঁন বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি? তাঁহ। 
ন] হইলেই বা] কেন পিতার মুখপন্ম এমন বিবর্ণ হইয়া! গেল, হা পুজবৎসল 

পিতা পুত্র পতি এমন ল্লান ভাঁৰ অবলম্বন কেন করিলেন, আমায় একটা 
কথাও জিজ্ঞাসা! করিলেন ন|?॥ ১৫ ॥ পিতার শারীরিক জ্বর জ্বালা বা মনের 
কোন ক্লেশ অথব। কোন সন্তাপতে 1 উপস্থিত হয় নাই! কোনরূপে অভিঘাতিতত 
হয়েন নাই? সর্ধদ। নখ লাত ছুল্লভ কফি জানি আজি পিতার কি 
হইয়াছে? ॥ ১৬. ॥. ছে মাতঃ পিতার আনন্দ বর্ধন ভরত শক্রশ্্ের 
কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়ত নাই? আমাদিগের জননীগণের মধ্যে কোন 
অনিষ্টপ।তত হয় নাই ১৭ ॥ আমি অজ্ঞান বশতঃ পিভার নিকট যদি কোন 

অপরাধ করিয়। থাকি কি মাত ভ্রাভূদিগের কোন অকুশল চেষ্টা করিয়! থাকি, 
আর তজ্জন্য পিতা আমার প্রতি ক্রোধন হইয়1 থাকেন, তাহ! আপনি আমায় 

বলুন) এবং আমার সেই অপরাধ মার্জন! করিবার জন্য আপনি পিতাকে 
“অহ্ছরোধ করুন ॥। ১৮ ॥ 



১৫শ) সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৯৭ 

পিতর্যযপরিতৃষ্টে হি কৃত! বা কিঞ্চিদপ্রিয়ং | 
নোৎসহে জীবিত দেবি সত্যমেতদ্ববীমি তে || ১৯ || 
যতঃ শরীরস্যোৎ্পত্তিরস্য মে জীবিতস্য চ | 
কথং নামাপ্রিয়ং তস্য কৃত্বা জীবিতৃম্ডসহে | ২৭ || 
প্রভুঃ শরীর প্রভবঃ প্রিয়কৃদৃত্তিদো বরঃ। 
হিতানাম্বপদেক্টা চ প্রত্যক্ষং দৈবতং পিতা | ২১ || 
আ'মুর্ধশো বলং বিত্তমাকাজজ্তিঃ প্রিয়াণি চ|. 
পিতৈবারাধনীয়োহগ্রে দৈবতং হি পিতা মহ || ৯৯ || 
নিন্দ্যশ্চ স্যা কৃতত্রশ্চ পাপো নিরয়লৌকভাক্। 
মনসাপ্যপ্রিয়ং কৃম্বা পিভুরস্য মহাতআনঃ|| ২৩ || 
ন কিঞ্চিত পরুষং কচ্চিদভিমীনাঁৎ পিতা মম 1 
ত্রুদ্ধযোক্তে ভবত্যায়ং যেনাস্যাকুলিতং মনঃ || ২৪ || 

অন্ুবাঁদ। 
যদ পিতার নিকট আমার অল্প পরিমাণেও দোষ প্রকাঁশ হইয়া থাঁকে আর 

ভজ্জন্য তিনি আমার প্রতি অসন্তঙ্ হুইয়! থাকেন, আমি সত্য বলিতেছি তাহ! 

হইলে আর আমি এ জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না॥ ১৯ ॥ যে পিভ1 
হইতে এই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে ও যাহ। হইতে আমি জীবন লাভ করিয়াছি, 
সেই পিভীর অপকার করিয়। আবার কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে উত্সাহ 

করিব ॥ ২০ ॥ তিনি আমাদিগের প্রভুঃ তাহার শরীর হইতে আমর উৎপন্ন 

হইয়াঁছি, কার মনে। বাক্যে এমন প্রিয় কর্তা আর কেহছই নাই, আমাদিগের 
উপজীববিকা প্রদান করিতেছেন, সকল হইতে পিত'ই শ্রে্,.তিনি আমাদিগকে 

যাবতীয় হিতকর উপদেশ প্রদান করেন, অতএব অধিক কি কলিব, পিতা সাক্ষাৎ 
দেবতা স্বরূপ ॥ ২১ ॥ .পরমায়ু, যশঃ সামর্থ্য, সম্পত্তি বা অন্য কোন প্রিয় বন্তু 
“ইচ্ছা? করিলে অগ্রে পিভাঁরই আরাধীন| করিতে হুইবেক,, কেনন| পিতাঁই জীব- 
লোকের পরম দেবতা ॥ ২২ ॥ এমন জন্মদাঁত1 পিতার অপ্রিয় করিতে যেবাক্তি 
মনেতেও কল্লান। করে, সেবযক্তি সব্ধত্রনিন্দনীয় হয়, এবং কৃতন্্রূগে পরিগণিত হয় 
ও মেই পাপাত্ম| অন্তে নিরয়লোকে গমন করে ॥.. ২৩ ॥ ছে মাঁতঃ কৈকেয়ি ! 
আপনি কি অভিমানিনী হইয়| পিতাকে কোঁন নি্,রবাঁক্য কহিয়াছেন না? ক্রোধ 
ভরে কি কোন তিরস্কীর করিয়াছেন? অন্থমান কারি তাই করিয়াছ, নচেৎ পিতার 

মন কেন এমন বিচলিত হইঘ্নাছে?॥ ২৪ ॥ 

| ১৩ ] 



০১৮ ব্লামায়ণৎ 1 (১৫শঃ বর্গ 

এতদাচচ্ষ মে দেবি যাথাতধ্যেন পৃচ্ছতঃ| 

যন্সিমিত্তো বিকারোহয়মপুর্ববোহদ্য মহীপতেঃ || ২৫ || 
' অহং হৃস্য কতে রাজ্জে। বিশেয়মপি পাবকং। 

ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং মজ্জেয়মপি সাগরে || ২৬ || 

ধন্মাত্মন! নিষুক্তোহদ্য পিত্রানেন তুয়াপিব!। 

তবৈবৰ বচনাদেবি নারার্ধ্যং বিদ্যতে মম | ২৭ ॥ 

যখৈব মে প্রিতা পুজ্যন্তমপ্যন্ব তখৈৰ মে। 
তন্মাৎ ভ্বমেব মাং ব্রহি যদ্রাজ্ঞোহস্য চিকীর্ধিতং || ২৮ || 

কর্তৃব্যং প্রতিজানীহি ন হি বক্ষ্যাম্যহং মৃষা। 

পতেদ্দেযো পৃথিবী শীর্ধ্যচ্ছোষং জলনিধিব্রজেৎ || ২৯।| 

অনুবাদ । 

ছে দেবি! আমি জিজ্ঞীস| করিতেছি, আপনি আঁমীয় সত্য করিয়। বলুন, 

আজি পিত। মহারাজের অদ্ভূত গুর্ব্ বিকাঁর দেখিতেছি অর্থ পুর্ক্বে কখন এমত 

ভাব দেখি নাই ইহার নিদাঁন কি? ॥.২৫ ॥ মহারাঁজাধিরাজ পিত1 দশরথের 

নিমিত্তে আমি অনলেও প্রবিই হইতে ভীত নহি, তীস্ষ্ হ'লাহল বিষ পানেও 

পরাংমুখ নহি, এবং অপার সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেও শঙ্কা করি না ॥ ২৬ ॥ 

ধর্্মীত্বা পিতা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে, অথব1 তুমি মীতা, তোমা কর্তৃকঞনিযুস্ত 

হইলে অদ্য আমি অসাধ্য কিসাধ্য সকল কার্ধ্যই করিতে পারি, হেমাতঃ! 

ছে দেবি! তুমি বদি আজ্ঞ! কর, তবে তোমার বাক্যেতেও সদসৎ কোন 
কার্ধ্য আমার অকরণীয় নহে। অর্থাৎ আঞ্চনার। যাহ] আজ্ঞা করিবেন তাহাই, 

করিব || ২৭ | হে'মাতঃ! আমার পিতা যেমন পুঁজনীয়, আপনিও তেমনি 

মাননীয়! বটেন, অতএব আপনিই আমাকে আজ্ঞ! করুন্ন| কেন, মহারাজীর অভি- 

প্রীয়কি?।। ২৮ | আপনি কর্তব্য কার্ষোর অন্থমতি করিলে আমি সেই 

কার্ধ্া অবশ্যই করিব জানিবেন, স্বর্গও যদি ভূঁমিতলে পতিত হয়, যদি পৃথিবীও 

বিশীর্ণ। হইয়। যাঁয়৮ও অগাধ জলখি'র জল যদিও শুষ্ক হইয়! যাঁয়, তথাপি আমি 

ধমিথ্য] কথ] বলিব না, অর্থাৎ আমার বাক্য মিথ্যা হইবে নাঁ॥ ২৯ || 



১৫শ, সর্গ |). অফোধ্যাকাও্ঃ ! ১৯ 

স্বৈরেম্ঘপি ন তু ব্রয়ামনৃতং কচিদপ্যহং। 
তমার্জবমনার্যযা সা বিদিত্বা সত্যবাদিনং || ৩০ | 
উবাচ বাক্যং কৈকেক়ী মন্থুরাবাক্যুষিতা। 
পুরা দেবানুরে যুদ্ধে পিত্র। তে রঘুনম্দন || ৩১ || 
শুশ্রুবিতেন প্রীতেন মহ্ং দত্তং বরছয়ং। 
ময়ায়ং যাচিতস্তত্র ভরতন্াতিষেচনং || ৩২ || 

তব নির্বাসনঞ্চেব বর্ধাণি হি চতুদ্দিশ | 
অদ্যৈব চ সয়া রাম গন্তব্যং বচনাৎ্ পিতুঃ || ৩৩ ।। 
বনবাসং সমুদ্দিশ্য নব বর্ধাণি পঞ্চ চ। 

যদ্ধি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্ত/মিচ্ছসি.।| ৩৪ || 

অগ্গবাদ | 

মাঁতঃ কৈকেয়ি! আমি কখন কোন বিষয়ে মিথ্যা কথা কলি নাই+ বলা 

থাকুক মিথা| কাঁও মনেও ল্মরণ করি নাই। ছুর্মতি অনার্ধযশীল। কৈকেয়ী । 
সরল স্বভাব নুপক্মার শ্ীরামচক্দ্রকে সত্যবাদী নিশ্চয় জানিয়] ॥ ৩০ ॥ 

মন্থ্রার বাক্যে যেমন বুদ্ধি কলুষিত হইয় ছিল, সেই বুদ্ধির অগ্তরসারে সকল 
কথা রামকে বলিতে. লাগিলেন ॥ ২৩১ ॥ হে রঘুনন্দন! পুর্বকাঁলে 
তোমার পিত] দেবাস্থুর সংগ্রামে গিয়াছিলেন, সেইকালে আমি তীহার সেবা 
শুশ্রাষ! করিলে পর আম কর্তৃক শুশ্রষিত হইয়া প্রীতিপুর্ববক আমাকে বরদ্ধয় 
প্রদানের অক্ুমতি করেন, সংপ্রতি তীহাঁর নিকট আঁমি সেই বরদ্বয় যাচঞ 
করিতেছি এক বর, $ই অভিষেক সন্তারে ভরতের যৌবরাজ্যাভিসেচন | ৩২ || 
আর দ্বিতীয় বরে তোমার চতুর্দশ বৎসর বনবাঁস যাচ্ঞ্া1 করিয়াছি, অতএব 
হে রামচত্দ্র!. তোমার আর অপেক্ষ। করিবার প্রয়োজন নাই, সত্যপ্রতিজ্ঞ 
তোমার পিতা দশরথ, তীহাঁর সত্যপ্রতিপালনার্থ তদাজ্ঞাদায় অদ্যই তুমি 

চতুর্দাশ বৎসরের জন্য বনে গমন করহ ॥ ৩৩ ॥ যদি তোমার পিতাকে সত্য 
প্রতিজ্ঞ করিতে তুমি ইচ্ছা কর, তবে নবপঞ্চবর্ষ অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর 
উদ্দিশ/ বনবাঁস করিবার, অবধাঁরণ করই |॥ ১১৪ 1| . . রি 



১৩০ রামায়ণ! (১৫, সর্গ । 

আআনমপি বা কর্ত,ং যদি সত্যং ব্যবস্যদি। 
ষণ্ত সগ্র চ বর্ধাণি ততো বনচরে। ভব | 
ত্যক্তা রাজ্যং দিশং হোেতাঞ্ধীরাজিনজটাধরঃ || .৩৫ |) 

অন্ুকরমপি, তদ্ধচত্তদানীং 
ধৃতিমতি সত্তববলব্যপাশ্রয়াহু | 

পিভৃবচননিয়োগয়স্ত্রিতোহসৌ 
বনগমনং,স তদাধ্যবাস্যত || ৩৬ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণ অষোধ্যাকাণ্ডে রামবনগমনাদেশে। নাম 
পঞ্চদশঃ বর্গ2 | ১৫ || 

'অন্গবাণ |; 

যদি তুমি আপনাকেও যথার্থ সত্যবাদী করিয়া জীনীইতে ইচ্ছা কর, 
তথাপি তুমি সপ্ত সগুবর্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনচারী হও, 
তুমি সম্যক্ রাজ লালস! পরিত্যাগ গুর্ববক মৃগচর্ন বা খাছের বাকল পরি- 
থাঁন করতঃ জটাধারী হইয়া এ দিক পরিত্যাগ করিয়া ভমণ করহ॥ ৩৫ || 
যদিও কৈকেয়ীর এই প্রার্থনা বাক্য তখন অন্গুপযুক্ত *হইঙ্সাছিল, অর্থাৎ 
অন্থুখকর হইয়াছিল, সত্যবটে, কিন্তু ধতিম়ীনৃ অর্থাৎ ধীর স্বভাব রামচন্জর 
আত্ম বল বীর্ষের সমাশ্রয় করিয়া পিভূরাক্য নিয়োগ্রূপ পাশে আবদ্ধ হইয় 
বন গমনকেই নিশ্চয় করিলেন।॥ ৩৬ ॥ 

ইতি চত্তুর্বিংশতিসাহত্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অধোধ্যাকাঞ্ছে। রামচন্দ্রের 
বনগমনের,আদেশ নামে পঞ্চদশ সর্গ মমাঁপন || ১৫ ॥ 



১৬ শঃ সর্গ 1) অযোধ্যাকীণ্ডঃ । ১০৯১ 

যোড্শঃ সর্গঃ | 
অখৈতঘ্বচনং শ্রদ্ধা কৈকেয্যা সমুদাহৃত্ং ! 
ম্মিতং কৃত্ব! ততো রাম ইন্ছং বচনসব্রবীঞ্গ || "১ | 
এবমন্ত্র নিবুল্যামি বনে চীরজটাধরঃ | 
চতুর্দশৈর বর্ষাণি প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ পিতৃঃ || ২ | 
ইদন্ত জ্ঞাতৃমিচ্ছাঁমি কিমর্থং মাং স্বয়ং গুরুঃ। 
নাজ্ঞাপয়তি বিশ্রন্ধং প্রেষ্যসাত্মবশানুগং || .৩ || 
মহাননু গ্রহে মে স্যাদণক্ঞাপ্তস্য মহাত্মন! | 
মরি ভূত্যে চ পুজ্ে চকিং রাজ্ছেো দেবি গৌরবং || ৪ || 
দৈবতং হি প্রস্ভৃশ্চৈব পিতা রাজ গুরুশ্চ মে । 
অন্যাজ্ঞাং শিরস। গৃহ করিব্যামি যথাণ্ধ মাং || ৫ || 
ন চ মন্যুন্থয়া কার্ষ্যস্তখ্যং মে বদতো বচঃ| 
যাস্যামি ভব নুপ্রীতা বনঞ্চীক্র জটাধরঃ || * | 

অন্বাদ। 
সমস্ত উদীছরণের সহিত কৈকেয়ী ষে কথ] বলিলেন, তাহ সমুদয় শ্রবণ করত 

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়। এই কথ! বলিতে লাগিলেন ॥ ১ || 

হেমাতঃ!. আপনি যাহা অন্থমতি করিলেন, তাহাই হইবে, আমি পিভীয় 
প্রতিজ্ঞ! গ্রতিপাঁলন্ *করিবার জন্য জট] বলকলরধাঁরণ পুর্ব্বক চতুর্দশ বৎসর 
অবশ্য বনে বাস করিব ॥ ২ ॥ হেমাতঃ! কিন্ত আমার এই এক,কথ] জানিতে 
ইচ্ছা! হইতেছে+ যে আমি পিতার অতিশয় বশীভূত এবং বিশ্বাসী, অন্থগত 
প্রেয্য সন্তান, আমার প্রতি স্বয়ং পিত। কিজন্য বনে গমন করিতে আজ্ঞা 

করিতেছেন না?॥ ৩ ॥ মহাত্স| পিতা কর্তৃক আমি আজ্ঞগ্ড হইলে আমার 
প্রতি তাহার যথোচিত 'অন্গ্রহ কর! ছইত, হেঞ্মাঁতঃ! আমি ভূত্যাধিকও 
প্রেষাপুত্র, আমাকে স্বয্পং অনুমতি করিতে তাহার কিসন্কোচ আছে? ॥ ৪ 

মহারাজ পিতা আমার সাক্ষাৎ দেবতা ও নিয়ন্তা এবং*আমার পরম গুরু; 
আমাকে পিতা! যাহ .আজ্ঞ| করিবেম, আমি সেই পিতৃ আজ] শিরোঁপরি 

গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞান্থসারে কর্ম সম্পাদন করিব ॥ ৫ 9 হে মাঁতঃ! 
আপনি কোনষতে মনন্ষিনী হইবেন নল] অর্থাৎ এজন্য কিছু খেদ করিবেন 

না, আমি যথার্থই কহিভেছি, অবশ্য জটা1'বল্কল ধারণ পুর্ববক অরণ্যে গমন 

করিব, আপনি স্ুত্রীতা হউন্ অর্থাৎ সন্তন্ট চিত্ত] হউন্।। ৬11 



১০২ রামায়ণ । (১৬শঃ সর্ম| 

গুরোরিষ্টস্য বিছুষো ধর্ন্মজ্ঞস্য মহাতআনঃ। 
পিতুঃ পুজঃ কথং নাম'ন কুর্যান্মঘ্বিধো বচঃ.|| ৭ | 
ব্যলীকন্ত মমাস্ত্যেকং হৃদয়ং দহতভীব যু। 

ভরতাভিষেকং রাজ! মন্গীজ্ঞাপয়তি স্বয়ং || ৮ || 

অহং হি রাঁজ্যং দারাঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনাঁনি চ। 
স্বয়মেবং প্রযচ্ছেয়ং ভরতায়াভিযাঁচিতঃ || ৯ || 
ভ্রাত্রে গুণবতে তস্মৈ তরতাঁয় মহাত্মনে । 
ন মেহস্ত্যদেয়ং কৈকেয়ি পাদো সত্যেন তে শপে | ১০ | 
কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা নিযোঁজিতঃ। 
প্রদ্দদ্যাং ভরতায়াহমপি জীবিতমাত্বনঃ || ১১ || 

তদাশ্বাসয় রাজানমাক্মানমপি চ স্বয়ং | 

গমিষ্যাম্যহ্মইদ্যব সুখী তবু মে পিতা || ১২ || 
গচ্ছন্তুদ। পুরাঁদস্মাঞ্ধ শীঘ্বং প্রজবিতৈর্য়ৈঃ 
ভরতং মাতুলকুলাছুপাবর্ভক্িতুং নরাঃ॥ ১৩ 1. 

অনুবাদ । 
পিতা পরম গুরু ও প্রিক্ণতম বিদ্বান্থ 'বিচক্ষণ ধর্্মশীল এবং মহান্সা, এবস্ভুত 

পিতার. বাক্য মদ্ঘিধ পুত্রের, কেন প্রতিপালন ন! করিবেক?॥ ৭ ॥ আর এই 
এক অলীক বাক্যে আমার বড় খেদ হইতেছে, ও তন্সিমিত্ত আমার হৃদয় 
দগ্ধ হইতেছে, যেছেতু ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য আমাকে রাজ! স্বয়ং 
আপনি, কেনন। আজ্ঞা করিলেন, পিতার আজ্ঞা হইলে রাজ্য তার্ধয। প্রাণ ও 
মনোমত ধন সকলি আমি ভরতকে প্রদান করিতাঁম, কোনমতে ৫ অন্যথ' 
করিতাম না॥ ৯ 1 হে মাতঃ কৈকেক়্ি! আপনার পাদস্পর্শ পর্ব আমি 
শপথ করিয়। কহিতেছি, কে অশেষ গুণগণ মগ্ডিত প্রাণ সমান ভ্রাঁত। মহ্থাত্া 
ভরত, তাঁছাকে আমার কিছুমাত্র অদেয় নাই ॥ ১০ ॥ অধিক আঁর কি বলিব 
মহারাজাধিরাজ পিত। নিয়োগ করিলে রাজ্য কোন্ ছার, আমি আঁপনাঁর 
জীধন পর্য্যস্তও ভরতকে প্রদান করিতে পারি ॥ ১১ ॥ অতএব আপনি মহা- 
রাজাকে আশ্বীসিত করুন্, এবং আপনিও আশ্বীসযুক্তা হউন্*ঃ আমি অব- 
শ্াইবন গমন করিব, পিত1.আমার সুখী হউনৃ।। ১২ ॥ এই অযোধ্য। নগরী 
হইতে কতকগুলি বার্তাবহ ছুতেরা দ্রুতগামী তুরজম আরোহণ করিয়! মাতুলাঁলয়: 
হতে তরতকে আনয়নের জন্য কেকয়দেশে অদ্যই গমন করুক্ ॥ ১৩ ॥ 



১৬শ) সর্গ |) অধোধ্যাকাণ্ডঃ ১০৩ 

এযোহহমদ্য-গচ্ছাঁমি বনবাসং কৃতক্ষণঃ। 
পিতৃর্নিয়োগাৎ কৈকেরি তব বা হষ্টমানসঃ || ১৪ || 
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা! কৈকেয়ী' হষ্টমানসা | 
অশ্রদ্দধান। প্রস্থানে স্বরয়ামাস রাঘবং | ১৫ || 
এবং ভবতৃ যাস্যস্তি শীঘ্রং'প্রজবিতৈহয়ৈঃ | 
ভরতং মাতুলকুলাছুপাবর্তীয়িতুং নরাঃ || ১৬ ॥ 
তব ভ্হং ক্ষমং মন্যে নোত্নুকস্য বিলম্বনং । 

রাম তন্মাদিতোহট্যৈব বনং স্ব গল্তমর্থসি || ১৭ || 
ন ত্বাম্তৎ্সহতে বড়ুং স্বয়ং ব্রীডান্বিতো নৃপঃ| 
মা তেহত্র সংশয়োহস্তবন্যো মা মন্যুৎ কুরু রাঘব | ১৮ || 

অন্ববাদ |, 

ছে মাতঃ কৈকেয়ি! পিতার আজ্ঞাক্রমেই হউক, আর আপনারই অঙ্থ- 
মতি ক্রমে হউক, অর্থাৎ উভয়েরই আজ্ঞা আমার পক্ষে সমান, অতএব 

অদ্যই সময়ের অবধারণ করতঃ প্রফ্ুলান্তঃকরণে চতুর্দশ বহুসরের নিমিত্ত 

বনে গ্রমন করিতেছি ॥ ১৪ ॥ ভরত জননী কৈকয়ী ঞ্ারামচন্দ্রের চক্রবদন 
বিগলিত এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়! মনে মনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, 
কিন্ত নিশ্চিতই যে শ্রীরাম বনে যাইবেন, তাহাভেও বিশ্বাম করিতে পারি- 
তেছেন না, কি জর্দিন যদি রাম বনে না যান তবে আমার সমস্ত উদ্যোগ 
বিফল স্ট্রবে, এই হেতু সন্দি্ধমন! হইয়া বন গমনার্থ শ্রীরামচতন্্রকে অতিশয় 
ত্বরা করিতে লাশিলেন |, ১৫ ॥| হেরামচন্র! তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই 
হইবে, মাঁতুল কুল হইতে তরতকে আনয়ন করিবার জন্য বেগ্নবান অশ্ব- 
দার অতি সত্বরেই ছু প্রেরণ কর] যাইবেক ॥ ১৬ ॥ রাম তুমি অতি নিপুণ 

ক্ষমবান আমি মনে করি তুপি পিতৃ আজ্ঞ! পপ্রতিপাঁলনে পরম উৎসুক আছ, ইহা 
সৎপুত্রের কার্যই বটে, অভএব অদ্যাই তোমার বন গমন করা। কর্তব্য হয়, আর 
কোঁন মতে বিলম্ব কর! উচিত হয় ন1 | ১৭ || উঁহে রাম! মহারাজ; লজ্জা 
স্বিত হইয়াছেন একারণ স্বয়ং তোমাকে এ সকল কথ! বলিতে উৎসাহ অর্থাৎ 
সাহস করিতে পারিতেছেন নাঃ তজ্জন্য তুমি মনে অন্য কোন সন্দেহ করিহ না, 

এবং কোপিত বা ছুঃখিতও হইও না| ১৮ ॥ 



১০৪  'কামাযণৎ। (১৬শ, সর্গ | 

যাবত, স্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাস্তবিষ্যসি | 
তাবন্ন তে পিতা রাম স্বাস্থ্যং প্রাঞ্গযতি হুঃখিতঃ1| ১৯ | 
নিমীলিতেক্ষণে| রাঁজা শ্রত্ৈতদদারুণং বচঃ। 
কৈকেয্যাঃ শঙ্কমানায়। লুক্ধায়া রামনিশ্চয়ং || ২০ || 
নুদীর্ঘং হা হতোহম্মীতি বাক্যমুক্তা সু ছুঃখিতঃ । 
চ্ছা মুপাগমনূয়ঃ শোকবাষ্পপরিধুতঃ || ২১ || 
রামোহপ্যেবং বাকুশয়া কৈকেষ্যা পরি পী়িতঃ। 

কশয়েব হয়ঃ সাধস্থরাবান্ বনম্বদ্যতঃ || ২২ || 
তদপ্রিয়মতিত্রুরং বাক্াং হৃদয়দারণং | 
শ্রুবা! ন বিব্যঘে রামো বচনঞ্চেদমত্রবীৎ ॥ ২৩ | 
নাহমর্থপরো দেবি ন রাজ্যেপ্রর্ন চানৃতী। 
সত্যবাক্ শুদ্ধতাবোেহস্মি কল্মাম্মাং পরিশক্কলে | ২৪ | 

অন্থবাদ। 
ছেরামচত্্র ! তুমি যে পর্য্যন্ত এই অযোধ্যানগর হইতে বনে গমন না করিবে 

নে পর্য্যন্ত তোমার পিত! শ্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন না, এবং দুঃখিত হইয়ীই 

কাল যাপন করিবেন ॥ ১৯ ॥ রাজা দশরথ নিমীনিলিত নয়নে অর্থাৎ মুদ্রিত 
নয়নে পাপীর়সী লুব্ধ স্বভাব এবং শ্রীরামের নিশ্চয় বন গমন প্রতিও শঙ্কমীনা 
কৈকেম়্ীর এই সকল নিদারুণ হৃদয় বিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া] ॥ ২০ ॥ রাজ! 
দশরথ সুদুঃখিত মনে দীঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্বাক হায়খ আমি চিরকালের 
নিমিত্ত একেবারে প্রাণে মরিলাম এই কথা বলিয়া পুনর্ববার মোহ এ হই- 

জের্ন।। ২১।। সুশিক্ষিত অশ্ববরকে কশাধাভ করিলে সে যেমন গমনবিষয়ে সত্বর 
হয়, সেইরূপ প্রীরামচক্্রও কৈকেয়ীর বাক্যরূপ কশাঘাতে পরিপীড়িত হইয়া! বন 
গমনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন || হ২ ॥ প্রঘুনীথ টৈকেয়ীর এই 
হৃদয় বিদীরণ অতিনিষ্ঠঠর পরম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে মনের মধ্যে কিছু মাত্র 
বেদনা বোধ করিলেন না, বরং হাস্যমুখে তাহাকে এই প্রকার কথা বলিতে 

লাঁগিলেন।। ২২৩ || হে মাস্তি! হে দেবি! আঁমি ধনাভতিলাষী নহি, রাজ্যেরও 
লািব। করি না, আমি সতাবাক্যকেই অতিপ্রিয় বোধ করি, প্রাণান্তেও আমি কখন 
নথযা। কথ] বলিতে সম্মত নহি, সর্ধদা সত; কথাই কহিয়] খাকি, এবং আমার মনে 
কান মল। নাই, আপনি কিজন্য আমার কথায় এখনও অবিশ্বান করিতেছেন ।”হ৪1 
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যস্তত্রাপি ভবে, কিঞ্চিচ্জক্যং কর্ত,ং হিতং ময়]। 
কতং তছ্ছিতি বিদ্ধি ভ্বং ত্যক্ত। প্রাণাঁনপি প্রিয়ান্।| »৫ || 
ন হতো র্দমচরণাদন্যদস্ত্যধিকং ভূরি। 
পিতুর্নিযোগকরণাৎ তন্ষাদ্দেবি ব্রজাম্যহং || ২৯ || 
অনুক্তোহপাযত্র গুরুণ! ভবত্যা বচনাদহং | 
বনে বহুস্যামি বিজনে নব বর্ধাণি পঞ্চ চ || ২৭ || 
নুনং ময়ি ন কল্যাণং সংতাবয়সি কিঞ্চন। 
যৎ জয়! ভরতস্যার্ধে রাঁজা বিজ্ঞাপিত: স্বয়ং || ২৮ || 
ইঞ্টান্ ভোগান্ প্রিয়ান্ দারানপিবা জীবিতং প্রিয়ং। 
তবৈব বচনাদ্দদ্যাং ভরতায় মহাত্মনে "|. ২৯ || 
রাজানং দ্বঃখিতং কৃত্া পুক্রার্থং রাজ্যলুব্ধয়] | 
অস্ব কিং নাম সম্প্রাপ্তং ভয়! কলমতীনদ্দিতং || ৩০ || 

অনুবাদ | 
আমি নিবিড় গহন চারি হইয়াও যদি আপনাদিগের কোন মঙ্গল সাপন 

করিতে পারি বরং তদ্বিবয়েও প্রাণ পণে যত্বাঁৰ থাকিব, আমার দ্বারা আপনার 

দেই অভিলবিত কর্ম, যাহাকে.মাঙ্গল্যকর্মা,বলিয়] জানিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইয়াছে 
ইছ। নিশ্চিত অবধার্ণ করুন, অর্থাৎ যারপরনাই প্রিম্ন প্রাণ, সেই প্রাণ ত্যাগ করি 

যাও যদি তোম+দিগের হিত হয়, আমি তাহাও করিব ॥ ২৫ ॥ হে দেবি! পিতৃ 

আজ্ঞ। প্রতিপালন ব্যতিরেকে পৃথিবীতলে আর গুরুতর ধর্শাকর্শাকি আছে? অত- 
এব আমি অশংসয়'অদ্যই বনে গমন করিতেছি ॥ ২৬৩ ॥ যদি ওবনশামন বিষয়ে 

পিত1 আমাকে স্বয়ং আদেশ করেন নাই, ঘথাপি আমি আপনার অন্থমত্য- 

স্ুসারেই চতুর্দশ বৎস নির্জন বনে অবস্থান করিব ॥ ২৭ ॥ আমার নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে, যে আপনি আমার অমঙ্গল কিঞ্ৎও কখন মনে মনে সন্ভাবন। 

করেন নাই বটে কিন্তু"সংপ্রতি আমার রাজ্যাভিষেকের কথ! শবণে ুঃখিতমনে 

স্বয়ৎ মহারাঁজ। তোমার দ্বার! ভরতের রাজা জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন অথব। 

রাঁজ| তোমাকর্তৃক বিজ্ঞীপিতই ব1 হইয়া! থাঁকিবেন ॥ ২৮ ॥ আপনি অন্কুমতি 
করুন» কি মনোঁমত রাজ্যভোগ, কি প্রাণ সম প্রিয়তম। পত্রী, অথব]। জীবন পর্য্যন্তও 

আধি এক্ষণে আপনার ৰাক্যে মহাত্মা তরতকে সমর্পণ করিতেছি ২৯ ॥ 
হে মাতঃ কৈকেন্ি! আপনি স্বপুত্র তরতের' রাজ লালনায়' মহা রাঁজাকে দুঃখিত 
করিয়। কি মনোমত ফল লাভ করিবেন? ॥ ৩০ ,॥ 

(১৪ ) 
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স্বয়ং মাতরমাপুচ্ছ্য বৈদেহীং পরিহায় চ। 
অদ্যৈব বনবাসায়'গচ্ছামি সুখিনী' ভবৎ|। ৩১ ||. 
ভরতঃ পালয়েদ্রাজ্যং শুশ্রাবেচ্চ যথা নৃপং। 
তথ] ভবত্য] কর্তৃব্যমেষ ধর্ম? সনাতনঃ1| ৩২ || 
ইতি রামবচঃ শ্রন্থা শোকবাম্পপরিপুতঃ । 

ঈষৎ সংজ্ঞোহপি নৃপতির্ভু য়ে] মোহমুপাগমণ্ড: | ৩৩ | 

শ্রুন্থা চৈবাপ্রিয়াখ্যানং রামমাতুস্তদপ্রিয়ং | 
অন্তঃপুরচর] নার্ধ্যঃ প্রত্বেষভয়শস্কিতাঃ।। ৩৪ || 
অতো নাভ্যাগমংস্তত্র কৌশল্যায়৷ নিবেদিতুৎ | 
কৈকেয়ীবচনাদ্রামং প্রতিবিদ্ধং যতব্রতং || ৩৫ || 

অনুবাদ | 

আমি গর্তধারিণী কৌশলা। জননীকে একবাঁর বিজ্ঞাপন করত জনক নন্দিনী 
সীতাকে পরিত্যাগ করিয়] অদ্যই স্বয়ং বনবাসের জন্য গমন করি, আপনি 

স্থখে কালযাপন| করুন্॥। ৩১ ॥ আমি এই এক কথ। আপনাকে নিবেদন 

করিতেছি, ভরত যাহাতে এই খরামগ্ডলের রক্ষণীবেক্ষণ করেন, ও সম্যক্ 

যত্বু পুর্ববক পিতাঁর সেব। শুক্রুব। করেন, আপনি তদ্ধিষয়ে সতত যত্বু করিবেন, 

ইহাই সনাতন ধন্ম হয় | ৩২ |. রাঁজা' দশরথের কিঞ্চিৎ টচৈতন্যের উদয় 

হইয়াছিল কিন্ত প্রিয় সন্তান গ্রামার এই সকল ওঁদীর্য্য বাক্য শ্রুবণে শো- 
কাত পরিপ্রুত হইক্সা পুনর্রবার অচেতন হইলের্ট॥ ৩৩ ॥ অন্তঃ- 
পুরচারিণী নারীগণের। এই হৃদয় বিদারণীয়! অপ্রিয় কথ! শ্রবণে মনে মনে 
অতিশয় দুঃখিত 'হুইলেন কিন্তু প্রদ্বেষতয়ে শঙ্কিত হইয়া এই নিদারুণ কথা 

বাম মাতা কৌশল্যা দেবীকে কেহই নিবেদন করিতে পাঁরিলেন ন1। তাঁ- 

হারা মনে করিলেন যে দুষউমতি কৈকেয়ী বাঁকোতে রাজা জিতেক্দ্রিয় শ্রীরাম 
চক্দ্রকে রাঁজালাঁভে বঞ্চনা করিলেন, এ কথা কেটশলা দেবর কর্ণগোচর 

কর্মেল তিনি আমাদিগের প্রতি অবশ্যই দ্বেষ ভাব প্রকাশ করিবেন স্তরাং 

ভাহার1 রাণীর নিকটে গ্রমন ঝাঁরয়! এই অপ্রিয় কথা নিবেদন করিতে পারি- 
লেন না0॥% ৩৪ | ৩৫ ॥ 
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নিঃসংজ্ঞস্য পিতুঃ পাদৌ শিরসা সোহভিবাদ্য ূ 
অনার্ধ্যায়াশ্চ কৈকেষ্যাঃ কৃত্বা পাদ্দাতিবন্দ্রনং || ৩৬ || 
কলতাঞ্জলির্দশরথং কৈকেয়াঞ্ প্রদক্ষিণং | 

রুত্ব! রামত্ততস্তম্মানির্জগাম গৃহাৎ পিতুঃ || ৩৭ | 
তং বাম্পপরিরুদ্ধাক্ষে। লন্গমণঃ শুভলক্ষণঃ | 
নির্চছপ্তং নুদ্রর্ষমনবত্রাজ পৃষ্ঠতঃ || ৩৮ | 
সন্নিবর্তয়িতুং রামং বনবাকৃতোদ্যমং | 
নিশ্চয়েনানুগচ্ছণ্ড তং ল্গমণঃ পৃষ্ঠতোহন্বগাৎ || ৩৯ || 
আভিষেচনিকং দ্রব্যং কৃত! রামঃ প্রদক্ষিণং | 

শনৈর্জগাম লাপেক্ষো দ্ষ্টিং তত্রাপি বাঁরয়ন | ৪০ || 
তত তদ্ধিগুণয়ন ছুঃখং পিভূরাতআবিয়োগজং। 
নি্ম্যাস্তঃপুরাত্তস্মাৎ্ তং দদর্শ পুনর্জনং || ৪১ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর শ্রীরাঁমচন্দ্র অজ্ঞানদশায় বর্তমান পিতাঁর চরণযুগল মস্তকম্পর্শনদ্বারা 
অভিবাদন করিয়! এবং অপ্রিয়কারিণী অসদাচারিণী বিমাতা কৈকেয়ীরও পদদছ্ধয় 
বন্দনা? করিয়া ॥ ১৩৬ ॥ তদনন্তর রঘ্ুনাঁথ কৃতাগুলিপুটে পিতা দশরথকেও 
কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করতঃ পিতৃভবন হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ সুুলক্ষ- 
ণাক্রান্ত কলেবর স্গুমিত্রানন্দন লক্ষণের নয়নযুগলে দরদরিত ধার] বহিতে 
লাগিল, রোদন করিতে করিতে স্থির প্রতিজ্ঞ রঘুনাথের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ গমন 

করিতে লাগিলেন ॥। ৩৮ ॥ শারামচন্্রী বনবাসে গ্রমন করিবেন ইহাতে 

কৃতোদ্যম হইয়াছেন দেখিয়। তীঁহীকে নিবর্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়া লক্ষ্মণ 
তাহার পশ্চাৎভাগে অন্থুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ অভিষেকের জন্য 
যে সকল' দ্রবা সামগ্রী সমাহত হইয়াছিল, রঘুনাথ সে, সকল জ্রব্যুক প্রদ-. 

ক্ষিণ করিলেন, কিন্তু উপেক্ষা পুর্বক এ সকল দ্রব্যের প্রতি সম্যকরূপে দৃষ্ি 
পাত না করিয়! অল্পে অল্পে গমন করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ আপনার সহিত 

বিচ্ছেদে পিতার যে ছুঃখ হইবে এবং বনবাসে আপনাকে যে কত' স্থানে কত 
ক্লেশ পাইতে হইবে এই সকল দুঃখ চিন্ত। করিতে করিতে প্রীরাঁমচন্দ্র সই 

অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ার হি সেই সকল লোককে নিরীক্ষণ 
কটিলেন।| ৪১ || 



১০৮ রামায়ণ । (১৬, সর্গ। 

দৃষ্বাী চ সম্মিতমুখঃ প্রতিপুজ্য যা্তঃ। 
জগাম স্বরিতে। দ্রষুং মাতরং স্বনিবেশনে || ৪২ | 
ছঃখ মন্তর্গতং তস্য ন [ কশ্চিভ টবুধে জনঃ। 
লক্ষমণং বর্জযিন্বৈকং ধৃতিবংযতচেতসঃ || ৪৩ || 
ন হাস্য রাঁজলন্বীং তাং রাজ্যনাশোহ২পকর্ষতি | 
লোককান্ত্য সৌম্দ্বাচ্ছীতরক্মেরিব ক্ষপা || ৪8 | 
ন চাপি ধনসংপুর্ণাং ত্যজতোহস্য বন্ধুন্ধরাং | 

যতেরিব বিমুক্তস্য লক্ষ্যতে চিন্তবিক্রিয়] || ৪৫ | 
মনসৈব মহদুঃথমুদ্হহন্ ধৃতিমাশ্রিতঃ। 

জগাম মাতুস্তদুঃখং স্বয়ং বেদয়িতুং গৃহং|| ৪৬ | 

অনুবাদ 

শ্রীরামচক্দ্র সহাম্তবদনে তাহাদিগকে দেখিয়া যিনি যেমন যোগ্য ভাহাকে 

তদন্থরূপ সম্বর্ধনং করিয়] ত্বরিতগমনে আপনভবনে জননীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥ শ্রীরামচন্দ্র এমত অন্ডুত ধৈর্যযসম্পন্ন ছিলেন, 

যে কেবল লক্ষ্মণ ব্যতিরিত্ত কোন ব্যস্ট্রিই তীহার ঈদৃশ অন্তর্গত ছুঃখভাব যুঝিতে 
পারিলেন না। ৪৩ | 'কৌশল্যানন্দন, শ্রীরামচন্দ্র এরূপ কমনীয় কান্তি বিশিষ্ট 
ছিলেন যে যদিও রাঁজালাভে বঞ্চিত হইলেন তথাপি-বাহ্যে তীহার রাঁজশ্রীর কিছু 
মাত্র হানি হইল না,, অর্থাৎ শর্করী কি কখন সুদর্শন পুর্ণ শশধরের শ্টোভার 
হানি করিতে পারে?॥ 8৪ ॥ জীবন্মুক্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ন্যায় শ্রীরাম 
চক্র ধনসম্প টর্ণ সসাগর ধরামণ্ডলের আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়াও কোন 

রূপ্পে মনের" বিকার প্রকাশ করিলেন না ॥ ৪8৫ ॥ যদিও শ্রীরাঁমচন্্র 

মঞ্চে মনে যৎ্পরোনাস্তি ছুংখিত হুইয়াছিলেন বটে, তথাপি !ধৈর্যাবলম্বন 
পর্ব্ষক মায়ের নিকট মনের ছুঃখ নিবেদন করিবার জন্য স্বয়ং মা সঙ্গিধানে 
গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ 



১৬শ,বর্গ |) যোধ্যাকাণ্ডঃ | ৯০৯ 

তখৈৰ রামঃ স্বজনান্ সমাগমে 
প্রহ্্ষয়ংস্তষট মন রঘৃত্বহ্ঃ। 

জগাম তামর্থবিপত্তিমাত্ষনেো 
বিচিস্তয়ন্ মাতৃরখে। নিবেশনং || ৪৭ | 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনবাসপ্রতিজ্ঞা 
নাম যোড়শঃ সর্গঃ। 

 অন্গবাদ।. 

রদ্ুনাথ পুর্ব পুর্ব শ্বজনগণের সহিত সন্ধন্টমনে যেরূপ সন্তাষণাদি করিতেন, 
উপস্থিত দুঃখ সময়েও সেইরূপ ব্যবহার দ্বার! তাহাদিগকে আনন্দিত করিলেন, 
পরে আপনার উদ্ভস্থিত রাজ্যছানি রূপ বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে জননীর 
বাসভবনে গমন করিতে লাগিলেন | ৪৭ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাঁহজ্য বাঁন্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
রামের বনবাঁস প্রতিজ্ঞ। নামে ষোড়শ সর্গ সমাপন ॥ ১৬ ॥ 



১১৩ | - বামায়ণৎ্ ॥ ..(১৭শ? বর্গ । 

সগ্তদশঃ সর্গঃ | 
রামোহথ ছুঃখসন্তপ্তঃ শ্বসন্িব ভূজঙ্গমঃ | 
জগাঁম সহিতো ভ্রাত্রা কৌশল্যায়া নিবেশনং || ১ || 
সোহপশ্ঠৎ পুরুষাংস্তত্র বৃদ্ধান বর্ষবরাংস্তথা। 
দ্বাঃস্থান্ বিনয়সম্পন্নান্ 'বিঠিতান মাতুরাজ্য়া !| ২ || 

্ কৃতাগ্ডলিতিস্তত্র বিবেশাপ্রতিবারিতঃ ! 
প্রথমা রাঘবং কক্ষাং মাতরং দ্রষ্টুমাতুরঃ || ৩ ॥ 
প্রবিশা প্রথমাং কক্ষাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ। 
ব্রাহ্মণান্ বেদ বিদ্বষে! বৃদ্ধান্ রাজপুরপ্ষ,তান || ৪ || 
অভিবাদ্য স'তান্ ষর্ধধান্ দীনেনৈব তু চেতস]। 
বিবেশ মাতৃর্ভবনং রামস্তরিতমানসঃ || ৫ || 
কৌশল্যাপি তদা দেবী পরং নিয়মমাস্থিত] |, 
অকরোণ প্রযতা পুজাং দেবানাহ নিয়তত্রতা | ৬ 1 

অনুবাদ । 

্রীরামচক্দ্র মনস্তাপে তাপিভ হইয়। ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 

করণ পুর্ব্বক প্রিয়ভ্রাতা লক্ষণের সছিত কৌশলা। জননীর বাসভবনে গমন 
করিলেন।| ১ || মাতৃভবনে উপস্থিত. হইয়! দেখিলেন, যে কতকগুল্লি স্থবির 

পুরুষ দ্বার রক্ষকও কতিপয় বর্ধবর$শরীর রক্ষক পুরুষ' দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
কৌশল্য। মাতার অন্থমতিক্রমে নতাল্ক্র! বিনীতবেশে ঘ্বারদেশে অবস্থান করি- 

তেছে॥ ২ ॥ দ্বারপালের।- তথায় এারামচক্দ্র আস্বিতিছেন দেখিয়া কৃতা- 
ঞলিপুটে দণ্ডায়মান, হইয়া রহিল, পরে আখিসম্পন্ন রঘুনাথ জননীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবাক্কু বন্য অবারিতরূপে প্রথম কক্ষায় গ্রবেশ করিলেন ॥ ৩ 
রঘুনাথ প্র, ক্ষয় প্রবেশ করিয়| দেখিলেন যে নৃপতির সমাদৃত বেদ 
বেদান্তবেত্ত! -ধন্ধাতম ব্রাহ্মণের! দ্বিতীয় কক্ষায় অবস্থান করিতেছেন॥ ৪ ॥ 
রাঁজীবলোচন রাম অতি. দীনমনে তাঁছাদিগের সকলকে প্রণাম বন্দনা করিয়। 
অতিসত্বর গমনে মাভৃতবনে বখন প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥ তখন কৌশল 
দেবী উত্তম নিয়ম অবলম্বন করিয়| পবিভ্রভাবে সংযতমনে দেবগণের পুঁজ! 
করিতেছিল্পেন ॥ ৬ ॥ ৮ 



১৭শ, সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ১১১ 

আশংসন্তী চ পুভ্রসস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনং | 
স] শুক্লাম্বরসংবীতা তত্পর] নান্যমানসা || ৭ | 
প্রবিস্ঠ চৈব স্বরিতো৷ রামো মাতৃর্নিবেশনং। 
দদর্শ মাতরং তত্র দেবাগণরে যতব্রভাং || ৮ || 
কৃতাঞ্জলিং দেবপরাং স্বিতাং মঙ্লবাদিনীং | 
অর্চয়স্তীং পিতৃংশ্চৈব দেবাংশ্চানন্যমানসাং | ৯ | 
তামরেক্ষ্য ততে! রামে। ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ। 
উবাচ চৈনামত্যেত্য রামোহহমিতি নন্দয়ন || ১০ || 
সাথ দ্ষ্টরব তনয়ং 'মাতুনন্দনমাগতং । 
অভানন্দচ্চ বাণসল্যাঘত্সং গৌরিব বশুসলা || ১১ || 
স মাত্রা বমভিপ্রেত্য পরিষ্যক্তোহতিনন্দিতঃ 7 
পুজয়ামাস তাং দেবীমদিতিং মঘবানিব || ১২ | 

| অনুবাদ। 
কৌশলা। দেবী শ্বেতবসন পরিধানপুর্ববক অনন্যমনে এই অভিপ্রায়ে দেব- 

গণের আরাধনা করিয়া] কহিতেছিলেন, যে আমার সন্তান শ্রীরাম যেন যৌবরাজ্যে 

অভিষিক্ত হয়েন॥ ৭ ॥ এই সময় রঘ্ুনাথ ত্বরিতগমনে মাতৃতবনে প্রবেশ 
করিয়! দেখিলেন, জননী তথায় সংযতমনে দেবঈদনে অবস্থীন করিতেছেন ॥ 

॥ ৮ ॥ শ্রীরামমাতা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান] থাকিয়া দেবগণ সন্ষিধানে 
শ্রীরামের মঙ্গল, প্রীর্থন করিতেছেন, ও অনন্যমন1 হইয়| দেবলে।ক ও পিভৃ- 

লোকের অর্চনা করিতেছেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র জননীকে সন্দর্শন 

করিয়! বিনীতবচনে বন্দনা! করিলেন, এবহ*সমীপে দণ্ডীয়মান হইয়া বলিলেন, 
মাত! আমি শ্রীরাম, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, কৌশল 
দেবী রাম, এই নামটি শ্রবণমীত্র বাক্পথাতীত আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ১৩০ ॥ 

পরে বৎসানুরক্তা গাভী ৰৎসকে দেখিয়া যেমন বাৎসল্লয রসে পুর্ণ হয়, তেমনি 

কৌশল দেবী হৃদয়ের আনন্দদায়ক প্রিয় সন্তানকে সমাগত দেখিয়া] বাঁসল্য 
রসে পরিুর্ণা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দ্বারা ক্রোড়ে লইয়া আনন্দিত করি- 
লেন॥ ১১ ॥ মহারাণী আন্তেবান্তে প্রিয়সন্তীনের নিকট গমন. করিয়া আহ্লা- 
দিতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনও ম্খচুম্বন ও মন্তকান্রীণ লইলে পর শ্রীরাম আনন্দিত 
হইয়া স্থপতি আপন প্রস্থৃতি অদ্দিতিকে যেরূপ পুঁজ! করেন তদ্রপ রঘুনাথও 

স্বজননী কৌশল্য দেবীর চরণযুগল বন্দনা করিলেন ১২. ॥ 
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তনুবাচ ততো] হষ্টা কৌশল্যা প্রিয়মাত্মজং | 
প্রযোজয়ন্তী পুক্রন্য শিববৃদ্ধর্থমাশিষঃ | ১৩ || 
বৃদ্ধানাং পুজ্র বর্ষেষাং রাজধাঁণাং মহাঅনাং। 
প্রাপ্ুস্থাযুশ্চ বীর্তিঞ্চ ধর্শঞ্চ স্বকুলোচিতং || ১৪ || 
পিত্রাভিসৃষ্টামচলামবায়াং শ্রিয়মাঞ্.হি। 
হতামিত্রঃ শ্রিয়া যুক্ত; পিতৃন্ নন্দয় পুজ্রক 11 ১৫ || 
সত্য প্রতিজ্ঞং পিতরং পশ্য রাঘব মাচিরং। 

অদ্য হি স্বাং পিতা রাম যৌবরাজোহভিযেক্ষ্যতি || ১৬ || 
এবং ক্রবাণাং কৌশল্যাং রামে। বচননমব্রবীণ্ধ | 
কৈকেয়ীবাক্যষন্তপ্ত ঈষদাকলচেতনঃ || ১৭ || 
অম্ব নভ্বং প্রজাঁনালি মহঘ্বাাসনমাগতং | 

তব ছুঃখায় মহতে বৈদেহা! লক্্মণসয চ|| ১৮ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর রাঁজমহ্ছিষী কৌশলা) দেবী রামচন্দ্রের প্রতি কল্যাণজনক আশী- 
বাদ পরস্পর] প্রয়োগ করিয়া প্রযুদিত মনে প্রিয্সসন্তানকে বলিলেন, হে পুত্রক ! 
তুমি যাবতীয় মহাত্মা! বদ্ধদিগের ও সমুদ্রয় রাঁজর্ষিদিগেরতুলা পরমায়ু লাত কর, 
এবং আপনাদিগের কুলোচিভ কীর্তি ও ধর্মলাত কর॥ ১৪ ॥ হে বৎস 
রাম ! তোমার জনক তোমাকে“যে চিরস্থায়িনী নিশ্চল। রাজলক্ষী প্রদান করিতে- 
ছেন, তুমি শক্রকুল সম্থুলে উন্মূলন করতঃ শ্রীযুক্ত হইয়। পিতৃক্ুলকে আনন্দিত 
করছ ॥ ১৫ ॥: হে রষ্মুবংশবর্ান শ্রীরামচন্দ্র! দেখ দেখি তোমার পিতা কেমন 
সত্যবাদী, তিনি নিশ্চয় আজি তোমায় যৌবরাজোো অভিষিক্ত করিবেন ॥ ১৬ ॥ 
শ্রীরামচন্দ্র কৌশল্যা জননীর মুখে এই কথ শ্রবণে কৈকেয়ীর বাক্য স্মরণ করিয়া! 
মনে মনে দুঃখিত হইলেন, এবং ঈষৎ ব্যাকুলিতমনে মাঁতীকে বলিতে লাগি- 
লেন॥ ১৭ ॥ ছে মাতঃ! আপনার ও বিদেহনন্দিনী সীতার এবং লক্ষণের 
যথোচিত হুঃখের জন্য সংপ্রতি এক থোরতর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি 

কি তাহ] এখনও জানিতে পারেন নাই || ১৮ || 
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কৈকেষ্য। ভর তস্যার্ধে রাজ্যং রাজাতিযাঁচিতঃ| 
সত্যেন পরিগৃহাদৌ তেন চান্যৈযে প্রতি শ্রুতং || ১৯ || 
তরতায় মহারাজে। যৌবরণজ্যং প্রদাস্যতি | 
মাং পুনর্বধনবাসায় নিযোজর়তি সাম্প্রতং || ২* || 

সোহহং বশুস্যামি বর্ধাণি বনে দেবি চতুর্দিশ | 
স্বা্ুনি হিন্বা ভোঁজ্যানি কফলমৃলক্কতাঁশনঃ|| ৯১ || 
ইতি রামবচঃ শ্রস্বা সা পপাত তপাস্বিনী | ্ 
কৌশল্য। দুঃখসস্তপ্ত। নিক্কৃত্তা কদলী যথা || ২২ || 
স তাং নিপতিতাং দ্র ভূমৌ মাতরসীত্বরাং। 
রম উদ্ধাপয়ামাস ভুঃখিতাং গঞ্থচেতনাং || ৯৩ || 
উপার্তেনরশ্থিভাীঁং দীনাং বড়বামিব বিহ্বলাং। 
মমার্জ পাণিল। রামঃ পাঁংশুন। পরিগুগ্িতাং || ২৪ || 

অন্গবাদ। 

মাত। কৈকেয়ী দেবী ভরতকে রাজ্য দিবার জন্য পিত। মহাশয়ের নিকট 
প্রার্থনা করিয়ীছেন, মহারাজ তরতকে রাজ্য দিব বলিয়। অগ্রে তাহার নিকট 
সতো প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥ স্সতরাং মহারাজা নিঃসন্দেহ ভরতক্কে 

যৌবরাজ্য প্রদীন করিবেন, সংপ্রতি আমাকে বনে গমন করিবার জন্য অন্থ- 
মতি করিলেন 8 ২০ ॥ অতএব হে মাঁতঃ! হে দেবি! আমি পিতার অশ্থ্- 

মতি ক্রমে চতুর্দশ বৎসর বনে বাঁস করিব, স্ুম্বাছ্ুমিষ্টান্ন প্রভৃতি বিবিধ 
খাদ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়। কেবল ফল মুল ভোজনে প্রীণ ধারণ করিয়] থাকি । 

॥ ২১ ॥ নিরপরাধিনী তপোনিষ্। কৌশলা। দেবী প্রাণ প্রিয়তম সন্তান 
শ্রীবামের মুখে এই কথা শ্রবণ মীত্র অতিশয় ছুঃখ সন্তপ্তা হইয়! ছিন্সমুল 
কদলীতরু যেমন পতিত হয় কৌশল্যাদেবীও সেইরূপ, ভূমিতলে নিপতিতা 

হইলেন ॥ ২২ ॥ শ্রীরামচক্দ্র জননীকে ছুঃখিতা এবৎ স্সুকীতর। বিগত 
চেতনা ভূমিভতলে নিপতিত দেখিয়া প্রযত্ব সহকারে কৌশলা মাঁতাকে 
উঠীইয়। বসাইলেন॥ ২৩ ॥ সকাঁতিরা কৌশলা। দেবী ভূমি হইতে উত্থিত! বিহ্বল 
হইয়া বড়বাঁর ন্যায় দীন বেশে বিব্রতাননে উপবেশন করিলেন, শ্ীরান হস্ত 
দ্বারা তাহার গাত্র হইতে ধূি সকল মার্জন!| করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ 

[ ১৫ ] 
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অথ কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্য কৌশল্যা ছইখমোহিতা | 
উদীক্ষ্য রামং প্রাবাচ বাচ্পগ্দীদয়! গিরা || ২৫ || 
নৈব রাম যদি স্বং মেজায়েখাঃ শোকবর্ধনঃ | 
নৈব চাহমিদং ভঃখং প্রাপুয়াং ত্বদ্ধিযোগ্নজং || ২৬ || 
একমেন হি বন্ধ্যায়া ছুঃখং ভবতি পুল্সক | | 

অপ্রজাম্মীতি ন বীদগিষ্টাপত্যবিয়োগজং | ২৬ || 
ন প্রাপ্তপুর্বং কল্যাণং ময়) পতিপরি গ্রহাৎু। 
আশংসিতং মে স্ুচিরং তবত্তোহপি প্রাঞ্ুয়ামিতি || ২৮ 1) 
তদদ্য কিঞ্ললীভভূতত ময়] রা বিচিস্তিতং | 

ছঃখানামেব পুজ্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী || ২৯ || 
সা বহন্যমনোজ্ঞানি বাঁচশ্চ জদয়চ্ফিদ। 
সহিষ্যেহকৎ,সপত়্ীনামবরাঁণাঁং বর সতী || ৩ || 

অনুবাদ 

কৌশলা দেবী প্রথমতত ভুঃখে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীরামের 

বদনারবিন্দে দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ াশ্বীসিতী হইয়। বাম্পগদগাদ স্বরে 

প্রিয় সন্তান রামকে বদিভে লাঁখিলেন ॥ ২৫ ॥ -রেবতৎসরাম! যদি তুমি 

আমাকে শোক সাগরে মগ্ন করিবার জন্য না জন্মিতে, ভাহা হইক্জে জীর আমাকে 

ভোমার বিয়োগ জন্য এই ছুঃখ ভোগ করিতে হইত না॥ ২৬ ॥ হে পুভ্রক! 

বন্ধা স্ত্রীলোকদিগের কেবল এক মাত্র ছুঃখ হয়, যে আমার সন্ভতীন হইলনা, 

কিন্ত রাম! প্রিয়সন্তান বিচ্ছেদ রূপ এমন বিষম ভুঃখ যন্ত্রণা তাহাদিগকে 

ভোগ করিতে হয় না।॥ ২৭ ॥ আমার বিবাহ হইয়া"অবপ্ি আমি স্বামী হইতে 
গৃর্ধ্বে কখন কোন ন্সুখ প্রাপ্ত হই নাই» এক্ষণে তুমি জন্মিলে পর মনে করিয়া" 

ছিলাম এবং-.সকলের কাছে কহিয়াছিলাম যে, তোমা হইতেই আমি সুচির 

সুখ সন্ভোগ করিব॥ ২৮ ॥ আদার সেই প্রতাশ! রায ! আজি সম্যক্ বি- 
ফল। হইল। ভেপুজ্র হেত্রীরামচত্্র ! অন্থুমান করি, এক্ষণে চিরকালের জন্য 

অশেষ ক্রেশ ভাঁগিনী হইলাম ॥ ২৯ ॥ যদিও সপতীরা মকলেই আমা 

হইতে অবরা. আমিই সকলের (শ্রেষ্ঠ বটি তথাঁপি এক্ষণে আমাকে সেই সবক 

সপত্িদিগের অমনৌজ্ঞ বন্ছতর হৃদয় মর্ঘমতেদী বাঁকা সকল সহা করিতে হইবে ॥ ৩০ 
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ইতেণহপি চ ছুঃখতরং মম রাম তবিব্যতি | 
গুঁয়ি সন্নিহিতে ভাবদিয়ং মে রান বিক্রিয়া || ৩১ || 
প্রোষিতে ভূ স্বয়ি ব্যক্ত নৈব শক্যামি জীবিভুং | 
যা হি মাং শ্রীয়তে কাচি সম্যক চ পরিবর্তে || ৩২ |! 
সর্ব্বা এব ভূ তা.ছেস্টি কৈকেয়ী বীক্ষ্য মত্কুতে ! 
সাহং বহুন্যনিষ্টানি বাচস্চ জদর়চ্ছিদঃ।| .৩৩ || 
সহিব্যে খলু কৈকেয্যান্ত্বয়ি রাম বনং গতে। 
তদসহামিদং ছুঃখং সোঁচু,ং পুভ্রক নোৎসহে | ৩৪ || 
অন্যেব মরণং মেহল্ত্র কো! বার্থো জীবিতেন মে। 
অদ্য জাতন্ত বর্ষাণি দশ চাঁফ্টো চ তেছনঘ || ৩৫ || 
ক্ষপিতানীহ কাজজন্ত্যা স্বত্তো হঃখপরিক্ষয়ং | 
নিয়মৈরুপবাসৈশ্চ কর্ষযস্ত্যা কলেবর্।! ৩৬ || 

অনবাদ। 

ছেরামচত্্র ! আজি অবধি আমার আরও অধিকতর ছুঃখ হষ্টবে, কেননা 
তুমি এখানে উপস্থিত থাঁকিতেই যখন আমার এই ঘোরতর বিপৎ উপস্থিত 
হইল ॥ ৩১ ॥ তখন নিশ্চয় বৌধ হইতেছে, যে তুমি এখান হইতে গমন 
করিলে আমি জীবন ধারণ করিতেও শক্ত হইব নাঃ কেননা পুরবাঁসিদিগের 
মধ্যে যিনি যিনি ভাল বাসেন, ও স্সেহ করিয়া সম্প,্ণ রূপে আমার বশীভূত 
আছেন ॥ ৩২ ॥ কৈকেয়ী আমার প্রতি ছেষ করিয়! থাকে বলিয়া যাহারা 
আমাকে স্সেহ করে, এক্ষণে সেই সকল পুরবাঁসী প্রতি কৈকেয়ী অবশ্যই দ্বেষ ভাব 

প্রকাশ করিবে তাহাতে সন্দেহ নীই। ছে বৎস রামচন্দ্র: তুমি বন গমন 
করিলে অপরিমিত কষ্ট ও স্ষৈকেয়ীর অশেষবিধ হৃগয় মর্পাভেদী বচন জঅমুহ 
যে আমাকে সহ্য করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? বাঙ্া হউক 

বৎস এই অসহ্য ছুঃখ জনক নিদারুণ সপতী বাক্য আমি কোনমতেই সহ্য 

করিতে পারিব না ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ অতএব রাম! এখন আমার মরণই মঙ্গল 

আর জীবনধারণে কি প্রয়োজন আছে, জন্মদিনাবধি অদ্দাপর্য্স্ত তোমার অব্টা- 
দশ বংসর বয়ঃক্রম গুর্ণ হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ অরে শ্রীরাম । আমি মনে করিয়াছি 
লাম» তোঁমী হইতেই আমার সমুদয় ক্রেশ নিবারণ ছইবে, এই প্রত্যাশায় কত 
নিয়ম ও কত ব্রতোপবাস করিয়া কলেবরকে কৃশভর করিয়াছি ! ৩৬ ॥ 



১১৩ রামায়ণৎ (১৭, সর্গ | 

হুঃখসস্বপ্ধিতো রাম ময় হুঃখিতয়া হাসি । 
নিয়মাশ্চোঁপবাসাশ্চ যে ময় ভুঙৎকতে কৃতাঃ | ৩৭ || 

তে মেহদ্য বিফলীত্ভৃতা বনং সম্প্রস্থিতে ভুয়ি | 
হুঃখৌঘেন পরিক্রিন্নং হদয়ং সীদতীব মে। 
ছুর্বলং বৈ পরিক্রিন্নং নন্দীকুলমিবান্তমা || ৩৮ | 

মমৈব স্ুনং মরণংন বিদ্যতে ন চাবকাঁশোহস্তি যমক্ষয়ে কচি | 

প্রস্থ শোকাঁশনিকৃত্তজীবিতাং যদস্তকোহদ্যৈব ন মাং প্রকর্ষতি || ৩৯ || 
যদি হকালে মরণং স্বয়েচ্ছয়া লভেত কশ্চিছনুছ্ুঃখকর্ষিতঃ | 
তবেয়মদ্যেব বিজীবিতা ফ্রুবং ভুছুঃখিতা রাম বিনারুতা ভয়! || ৪০ || 

দ্চৃঞ্চ নুনং জদয়ং স্ুসংহিতং মমায়সং যচ্ছতধা ন দীর্ষ্যতে ! 
ভ্বয়ৈবমুক্তা চ ন ম্মৃতা হহং ধ্রবং হি মৃত্যুর্মাম নৈব বিদ্যতে || 8১ || 

অনুবা। 

বস রাম! আমি অভাগিনী কত যন্ত্রণ পায় কত ছুংখ সহিয়1 তোমাকে এত 
বড় করিয়াছি, তোম।র জন্য আমি কত দীর্ঘকাঁণ সাধ্য নিয়মেতেও পরাগ্য,খ 
হই নাই, অধিক সময়ব্যাপি উপবাসেও ক্রেশ বোধ করি নাই॥। ৩৭ ॥ হে 

রাম! অদ্য আদার সেই সকল ব্রতোপবাঁস জন্য দুঃখ যাঁহা ভোগ করিয়াছিলাঁম, 

তাহ সকলিই বিফল হইল কোন কর্মেরই ফলদর্শিল না, প্রবল বেগে প্রবাহিত 

নদীজল দুর্বালকুল প্রদেশকে যেমন বিদীর্ণ করিয়া! ফেলে, তদ্রপ এই সকল 
ছুঃখ রাশি মনে উদ্দিত' হইয়। বিদীর্ণ করতঃ আমায় অবসন্ন করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ 

আমি এমনি অভাগিনী আমার কি যরণও নীই? এবং যমালয়েও কি আমার 
বিশ্রাম স্থান নাই, শোক রূপ বজেতে আমন প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া! গিয়াছে তথাপি 

এখনও যম কেন আমাকে আকর্ষণ করিল না॥। ৩৯ ॥ অরে রাম! যদি কোন 

ব্যক্তি অশেষবিধ ভুঃখজালে বেফিত হইয়] আপনার ইচ্ছধন্ুসাঁরে অকালে মরণ 

লাত করিতে পার়ে,"তবে আমিও নিশ্চিত বলিতেছ্ছিঃ যে যেন এই ক্ষণেই 

আজি প্রাণ হীনা হই, তোম]| ব্যতিরেকে এমন মনের ক্লেশে একক্ষণও জীবনের 
গ্রয়োজন নাই ॥ ৪০ ॥ রেবগুসশ্রীরাঁম ! আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, ষে 

আমার এই হৃদয় লৌহদ্বারা কঠিনরূপে গঠিত হইয়াছে, নতুবা তুমি বনে চলি- 
লাম বলিলে এ কথা শুনিয়াও কেন এখন শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়। গেল না, এখনও 

আমি জীবিত॥রহিলাঁম, অতএবনিশ্টয় বলিতেছি যে কখন আমার মরণ নই ॥৪১। 



১৭, সর্গ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ১১৭ 

ইদং হি দুঃখং তদতীব যন্য়! নুন্রশ্চরং হগ্ডমনর্থকং তপঃ| 
প্রমাদিতা যচ্চ কৃতাশয়। ময় নিরর্৫থকং পুজ্র ভুরদ্বিজর্য তা) || ৪২ 
ভূশমনুখমবাপ্য ত* তু সা নৃপমহিবী বিললাঁপ ছুঃখিতা। 
ব্যসনিনমভিবীক্ষ্য রাঁঘবং সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী || ৪৩ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযৌধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাঁবিলাপো 
নাম সগ্ুদশঃ সর্গঃ || ১৭।| 

অনুবাদ। 

এও আম।র এক বড় ,ছুঃখের কথা যে আমি তোমার মঙ্গল হবে মনে ভাবিয়া 

তোমার জন্য এত কাল ছুঃসাঁধ্য তপস্যা সকল সাধন করিলাম, দেবগণ ব্রাঙ্দগগণও 

খধিগণকে প্রসন্ন করিলাম, আমার সে সকল কর্ণমই বিফল হইল, কোন কর্শেরই 
কিছ ফল হইল না॥ ৪৩ ॥ কৌশল্যা দেবী প্রাঁণসমান প্রিয়সন্তান শ্রীরামের 
এই বিপু উপস্থিত দেখিয়! যাঁর পর নাই ছুঃখিত হইলেন, এবং অন্গুখে করুণ 
স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন যেমন কিন্গরী অর্থাৎ বাঁনরী আপনার সন্তানের 
বন্ধন বিপদ দেখিয়1] বিলাপ করিয়া থাকে ॥ 88 ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতিসাহত্্া বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহ্িতীয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
কৌশল্যার বিলাপ নামে সপ্তদশ সর্গ সমাপন || ১৭ ॥ 



১১৮  রামায়ণৎ। (১৮শ, সর্গ | 

অঙ্টাদশঃ সর্গঃ। 
পুনরেব তৃ হুঃখার্তা কৌশল্যা রামমব্রবী্। 
ন শ্রোতব্যং ভুয়া রাম পিভুঃ কাঁমধতো বচঃ || ১ | 
ইহৈব বস কিং তেহসৌ রাজ] বৃদ্ধঃ করিব্যতি। 
ন গস্তব্যং স্বুয়া। রাম জীবস্তীং মাং যদীচ্ছনি ॥| ২ || 
তথা তামাতবরাং দ্বষ্টা কৌশল্যাং রামমাতরং। 
উবাচ লক্গমণঃ প্্রীমাংস্তৎ, কালসদ্বশং বচঃ || ৩ 11 
ন রোঁচতে মমাপ্যেতদার্ষে/ যদ্দ্রাঘবে। বনং। 
ত্যক্তী রাজ্যমিতো গচ্ছেত স্্রীবাক্যেন প্রচোদিতঃ || ৪ || 
বিপরীতমতি দ্ধঃ স্্রীজিতঃ কাঁমলালসঃ | 
রাক্গ! কিমিতি ন ক্রয় কৈকেয্যা বশমাগতঃ || ৫ || 
নাপ্রাধৎ হি পশ্যামি ন দোষমণুষপ্যহং |. 
রামন্ত যেন রাজ্ঞায়ং র'ফ্টানির্ববাস্যতে বন | শ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর কৌশলা দেবী অতিশয় কাঁতরা হইয়] পুনর্কার 'রশ্বুনাথকে বদ্িলিলেন, 
ছে রাম! তোমার পিতা স্ত্রীপরতন্ত্র অতি কামুক, স্ত্রেণতী প্রযুক্ত তৌমাঁকে 
বনে যাইতে বলিয়শছেন, অতএব আহার কথ। ঠ্োমার কোনক্রমেই শ্রোভব্য 

নছে॥ ১ ॥ তুমি বন্গমন করিলে আঁমি কদাচ জীবনধারণ করিতে পায়িৰ 

না, যদি আমায় বাচাইতে তোমার ইচ্ছা খাকে তাহা হইলে তুমি বনে 'গমন 
করিহ না। ২ ॥ শ্ীলক্মণ রামজননী কৌশলা। দেবীকে এই প্রকার অতিশয় 
কাঁতর। দেখিয়। তাহাকে তৎ কালোচিত কতকগুন্সি কথ! বলিতে লাগি- 

লেন॥ ৩ 17 হে আর্য হে মাতঃ! রহখুনাথ ক্রীলোক্ের কথায় প্রেরিত হইয়। 

রাজা পরিত্যাগ করতঃ এখান হইতে যে বনে গমন করিবেন ইহাতে কোনমতেই 

আমার ইচ্ছা নাই ॥-৪ ॥ আমাদিগের পিতা রষ্ধ হইয়াছেন, তিনি একে 
স্তীপরতন্ত্র তাহাতে আবার কামুক প্রকৃতি, সুতরাং তাহার বুদ্ধিবত্তি বিপরীত 

হইয়। গিয়াছে, অতএব তিনি কৈকেয়ীর বশীভূভ হইয়| কি না! করিতে পারেন 
আর কি ন। কহিতে পারেন: ॥ ৫ ॥ সত্য বলিতেছি ্রামচক্রের কোঁন 
অপরাধ অথবা অল্প পরিমাণেও দোষ আমরা কখন দেখি নাই, বন্দ্ার] মহারাজ 

রষ্থুনাথকে রাজ/ হইতে নির্ববাসিত করিয়া বনে প্রেরণ করিতে পারেন ॥ ৬ ॥ 



১৮, সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ১১) 

নঁচ পশ্টামি তং লোকে যোহস্য দোষম্্দাহরেত। 
অমিত্রোংপ্যনড্িক্ি্ধ! নির মিত্রস্য ধীমতঃ || ৭ || 
দেৰসত্্বং মং দাস্তং রিপুণাঁমপি বুসলং। 
অবেক্ষ্যমাণঃ কো ধর্মংত্যজেত পুজ্মমকারণং || ৮ || 
পুনর্বালন/ বৃদ্ধস্য স্্রীজিতস) বিশেষতঃ | 
কঃ কুর্ধযাদ্বচনং তস্য রাজধন্মার্থ বিভুধঃ || ৯ || 
যাঁবদছেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ। 
ভাঁবদেব ময়! সার্ধমাতঅস্থং কুরু শাসনং || ১ | 
ভূত্যে তে ময়ি পার্খন্ছে রাজ্য প্রাপ্তার্থমুদ্যতে। 
যৌবরশজ্যাতিষেকস্য বিঘাতং কঃ করিষ্যতি || ১১ | 
নির্ধনুষ্যায়যোধ্যাং হি কুর্ধ্যাং রাম শিতৈঃ শরৈঃ। 
যৌবরাজ্যবিঘাতং তে যঃ কুবাঁতি নৃপাজ্জয়া || ১২ || 
ভরতস্যাপিবা পক্ষং যো গৃহীযাদচেতনঃ| 
তং পাপমহমদ্যৈৰ প্রেবয়ামি যমক্ষয়ং || ১৩ | 

অনুবাদ 
জগতে এমন লোক দেখি না, যে শ্রীরামচক্দ্রের প্রতি দৌষারোপণ করে, ইনি 

এমন ন্ুবুদ্ধিসম্পন্ন যে কেহই ইহ্ণর শত্রু নাই, সকলেই ইন্তার প্রতি অতিশয় প্রীভি 

প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ £দেবগণের নায় সামর্থযসম্পন্ন, মুছুল্যভাব, শক্রদিগেরও 

প্রিয়তম অর্থাৎ প্রতিপালক, ধাঁর্শিকবর জোষ্ঠকুমার প্রিয়সন্তানকে উপেক্ষা কবিয়| 
কোন্ব্যক্তি অকাঁরণে অরণ্যে প্রেরণ করিয়া থাকে? ॥ ৮॥ যে সকল পণ্ডিতলোকের| 

রাজধর্দ্ম বিলক্ষণ বিদিত আছেন, তাঁহখরা কি কখন বাঁলক+ ও বদ্ধ, কি স্্রীপরতস্ত্ 

লোকের কথায় সম্মত হইয়া! অনর্থপাঁতে সম্মভ হয়েন?।| ৯ 11 হেরম্ুনাথ! 
এই অনর্থপতনের ' কথ] পুরমধ্যে প্রচার হইতে ন! হইতেই, রাঁজকার্ধ পর্যযালো- 
চনাঁর ভার তাঁপন হস্তে গ্রহণ করুনৃ, আমি আপনার সহচরুহইলাম ॥ ১০ ॥ হে 
প্রভো ! আমি আপনার ভূত্য পার্থচর রহিয়াছি, আমার প্রাণপণে যত্ব আছে 
যাহীতভে আপনি যুবরাজ ছয়েন, অতএব আপনার এই রাজা |ভিষেকে কে ব্যাঘাত 

করিতে পারে? ॥ ১১ ॥ ছেত্রীরামচন্দ্র! আমি তী্্ম তীক্ষব বাণ দ্বারা অযোধ্যা 
নগরীকে মন্থুষ্য শুনা! করিব, মহরীজের আজ্ঞায় যে ব্যক্তি আপনার যৌবরাজ্যা- 
ভিষেকের ব্যাঘাত করিবে সেও আমার হন্তবা হইবে ॥ ১২ ॥ যে নির্বোধ ভরতের 

পক্ষ অবলম্বন করিবে, সেই দুরাচারকে আমি অদাই যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥১৩ ॥ 



১২৩  ব্লামায়ণৎ। (১৮শ,সর্গ | 

নায়মদ্য ক্ষমাকালভ্েজো দর্শর রাঘব । 

ক্ষমী হোকরসো রাম লোকেন পন্ররভুয়তে || ১৪ || 
কৈকেষ] নিয়তং রাকা ভেদিতোহুদ্য ভবিষ্যতি | 
ত্বয়া তস্য বিভিন্নস্য শ্রোতব্যং ন কথঞ্চন || ১৫ | 

কং হি ধর্ম সমাশ্রিত্য স্বামসৌ ত্যক্ুমিচ্ছতি | 
বিগ্রহোহয়ং কুতোহনেন ভয়] সহ ময়াপি চ|| ১৩ || 
কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দ্বাতুং তরতায় বলাদিব। 

প্রবিবিক্ষতি রামোহয়ং যদি দীপ্তং ভ্ছতাঁশনং || ১৭ || 
পুর্ব্বমেৰ ভতো দেবি প্রবিষ্টং বিদ্ধি মামপি। 
সর্বভাবানুরক্তোহস্মি রামং ভ্রাতরমগ্রজং || ১৮ |! 
আধুধং তেন সত্যেন পাঁদৌ চৈবালতে তব। 
অদ্য পশ্যন্ত মে বীর্যযং সর্বশে। যুধি মানবাঃ || ১৯ | 

অনুবাদ 

. ছে প্রভো রখুনাথ ! এখন ক্ষমা] করিবার সময় নহে, আপনি পরাক্রম প্রকাশ 

করুন, কেননা কেবল এক ক্ষন্বাগুণে বিভূষিত পুরুষকে সকলেই অবজ্ঞ1 করির! 

থাকেন ॥ ১৪ ॥ অদ্য কৈকেম়ী নানাপ্রঙ্কার মায়াজাল বিস্তার করিয়া মহা- 

রাজাকে ভেদ করিয়া দিয়াছে তাহাতে রাজ ভেদিতগ্ছইয়াছেন সেই ভেদে বিতিন্ন 

রাজার বাক্য তোমার কখনই শরবণধযেশগ্য হইতে পারে না ॥ ১৫ ॥ হেরাম! 

পিতা মহারাজ কোন্ ধর্ম'অবলম্বন করিয়া আপনাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছ। করি- 
তভেছেন? এই কথার বিচার অদ্য তোমার সহিত আমার হউক ॥ ১৬ ॥ হে 

মাঁতঃ কৌশতোয ! বল গ্রকীশ করিয়া তরতকে রাজগ্রী সম্পৃদীনে কি সামর্থ্য আছে, 
মহারাজ অবিবেকীর ন্যায় ঈদৃশ কর্ম করিলেই কি করিতে পারেন? যদি 
শারামচন্দর অনলে গ্রাবেশ করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহা হইলে আমি অগ্রেই 

অনল প্রবিষ্ট হইয়াছি ইহ1 অবধ্নুরণ করিবেন্, কেননা আমি জোষ্ঠ ভ্রাতা 
জরামচন্দ্রের প্রতি যে কাঁয়মনোবাক্যে চির অন্ুুরক্ত আছি ইহ1 আপনি বিদ্দিত 
আছেন ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ আমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া অদ্য ধন্থর্ববাণ ধারণ করিলাম 
ও আপনার পদ যুগল স্পর্শ করিয়! কহিতেছি, আমি কতছুরপর্যাস্ত বলিষ্ঠ 
ও আমি কিরূপ পরাক্রম সম্পন্ন, তাহ! সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলেই সকলে 
জানিতে পারিবেন ১৯ ॥ 
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রাঁমাজ্ঞয়া ছুঃখশল্যমিমমদ্যোদ্ধরামি তে | 
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুদ্থা লন্ষমণস্য মহাত্মন21| ২০ || 
উবাচ রামং কৌশল্য। ছুঃখশোকপরিপত] | 
ভ্রাতৃস্ভে বচনং রাম শ্রুতং ভক্তিমতে। হিতং || ২১ || 
এতদেব বিমৃশ্যাশু ক্রিয়া যি রোচতে। 
ন মে সপত্ব্যা বচনাদ্বনং গন্তুমিহাহ্থসি ২২ || 
শোকপাবকসন্তপ্তাং মামুত্সৃজ্যারিকর্ষণ। 
ধর্মপ্র, যদদি ধর্মাজ্ঞ পৌরাণমন্তুবর্তুসে || ২৩ | 
শুরা মামিহস্থস্ঞ্চর ধর্্মমনুত্তমং | 
পুর] মাতৃর্নিযোগাদ্ধি শত্রঃ পরপুরপুয়ঃ || ২৪ 1 
ভ্রাতুন জয্মান সাপত্ত্যান্ রাজ্যঞ্চাপ দিবৌকলাং। 
শুশ্রীঘন জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো। বসন | ২৫ || 

অন্গবাদ। 

ছে মাত রাম জননি! রম্বুনাথ আনায় অন্থমতি করুন আমি এইক্ষণে 

আপনার মলের ছুঃখ শেলঠ$উদ্ধত করিতেছি, ছুঃখ ও শোক সন্তপ্ু। কৌশল্য। 

দেবী মহাত্সা লক্ষণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরবীমচন্্রকে বলিলেন॥ ২০ ॥ 

অরে বৎস প্রীরাম! তোমার পরাক্রমশালী ভক্তিমান্ অনুজ ভাত! লক্ষণের 
হিতকর বাঁক সকল' বণ কষ্ট্িলে?॥ ২১ ॥ এই সকল কথা বিচার করিয়া 

যদি তৌমাঁর করিতে রুচি হয়ঃ তবে লক্ষ্মণ যাঁছ| বলিল তাহ! তুমি শীত্র করহ, 

আমি সপত্বীর কথায় কোনমতেই তোমাকে বনে গমন করিতে দিবনা ॥ ২২ ॥ 

হে শক্রতাপন রাম! তুমি পরম ধর্মশীল, শোকানলে আমার কলেবর সন্তপ্ত 
হইয়াছে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে তোমার কোন্ ধর হইবে, 

তুমি ধর্শজ্ঞ যদি প্রান ধর্মের অন্থষ্টীন করিতে প্ররৃস্ত হও॥। ২৩ ॥ ভবে 
তুমি এই স্থানে থাকিয়া আমার শুশ্রাষ1] করছ, তাহা হইতে €তামার আর গুরুতর 
ধর্ম নাই। অতএব এই অন্থত্তম ধর্টের সীচরণ কর যেমন পুর্বকালে মাতৃ 
নিয়োগ প্রতিপালন করিয়] দেবরাজ শক্রদিথকে পরাজয় করেন ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্র 
বৈমান্রেয় ভ্রাভৃদিগকে নিহত করিয়! স্বর্গীয় অমর রাজ্যলাঁভ করিয়ানছিলেন, 
হে পুত্র; চিরকীল আপন আলয়ে বাস করতঃ জননীর শুশ্রাষায় নিযুক্ত 
ছিলেন ॥। ২৫ ॥ 

॥ ১৬ ] 



১২২ ' রামায়ণৎ ! (১৮; বর্গ । 

পরেণ তপন! যুক্তঃ কাশ্ঠপন্ভ্রিদিবঙ্তঃ। 

যখৈব রাজা পুজ্যস্তে তথাহমপি পুজ্রক || ২৬ || 
মমাপ্যতস্ভে বচনান্গ গন্ভব্যমিতো। বনং। 
ন চৈব ত্বদ্িহীনাহং জীবেয়মিতি মে মতিঃ|| ২৭ || 
মমাপ্যপেক্ষয়। রাম ন 'বনং গন্ভমহসি | 
গন্ভবাং যদ্দি চাবশ্যং ময়ৈব সহিতো ব্রজ্ম || ২৮ || 
ভবয়া হি সহ মে শ্রেয়ত্তণশনামপি ভক্ষণং | 

যদিব। মাং পরিত্যাজ্য বনং যাস্যনি পুজ্রক || ২৯ | 
ততোহহং প্রায়মাশিষ্যে ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুং। 
মাতৃহ। নিরয়ত্ঘোরং তেনাবাপ্স্যনি কল্মষং || ৩* | 
ব্রক্মশাপমিবাকম্মাৎ্ সম্ুদ্্ঃ সরিতাং পতিঃ। 

বিলপন্তীং তথ দ্দীনাং কৌশল্যাং ছুঃখমৃচ্ছিতাং || ৩১ | 

অনুবাদ 

এই রূপে কশ্যপতনয় দেবরাজ ইন্দ্র মীতৃসেব রূপ উৎকৃষ্ট তপঃদ্বার। স্বর্গ- 

'লাত ফরেন, হে শ্রীরাম ! যেমন মহারাজ তোমার পিত। বলিয়। গুজনীয় আমিও 
তোমার জননী বলিয়। তদ্রপ গুজনীয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥। ২৬ ॥ 
অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ভবন হইতে কোনমতে 
বনে বাঁইতে পারিবে না, কেননা আমি নিশ্টয় বলিতেছি যে তোমা ছাড়া 

ইইয়! এক ক্ষণও আমি জীবন ধারণ করিতে পাঁরিব নাঁ॥ ২৭ ॥ হেরাম? 

আমাকে পরিত্যাগ করিয়া! তোমার বনে গমন কর1 কোনমতেই উচিত নহে, 

আর যর্দি একান্তই বন গমনে তোমার মত হয়, তবে আমাকেও সমভিব্যা- 
হাঁরে করিয়া লইয়! চল ॥ ২৮ ॥ তোমার সহিত অরণ্যে যদি তৃণ তোজন 

করিতে হয় তাহাঁও আমার পক্ষে.শ্রেয়ঃ, হে পুক্রক! বদি তুমি আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়। বনে গমন কর?॥ ১ ॥ তাহা হইলে নিশ্চিত ধরাশাগ্মিনী 
হইব, কখনই এ প্রাণ !ধারণ করিতে দমর্থ| হইব না, আমি মরিলে মাত্হত্য! 
রূপ ঘোরতর পাঁপ তুমি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩০ ॥ সরিৎপতি সাগর অকম্মাৎ 

উপস্থিত ব্রক্মশীপকে যে রূপে প্রবোধ দিয়| ছিলেন, তাহার ন্যায় ধর্শশীল 

শ্রীরাম বিলপমানা দীন দুঃখেমুমুচ্ছিভা ও ক্রান্তা আপন জননী কৌশলাদেবীকে 
প্রষোধ দ্বিতেছছেন, ইহা উত্তর শ্লোকাভিপ্রায়ে বর্ণিত হইল ৩১ ॥ 



১৮শ) সর্গ |) অধযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৯৩ 

উবাচ রশমে। ধর্ম্মাআ। বচনং ধর্মসংহিতং | 
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্ববাঁকাংসমতিক্রমিতুং মম || ৩২ || 
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা করিষ্যে বচনং পিতুঃ | 
ন খলেতন্ময়ৈকেনটুক্রিয়তে পিভৃশাসনং || ৩৩ | 
অরণ্যবাঁরঃ সাধুনাং বিশেষেণ প্রশস্যতে | 

ইদঞ্চ মে কথয়তাং ব্রাহ্মণানাং পরিশ্রুতং || ৩৪ || 
পুরা ক্ৃতং পিভৃবচে৷ যথান্যৈরপি সাধুভিঃ । 
জামদগ্েন রামেণ জনন্যাঃ কিল ধীমতা || ৩৫ || 
শিরশ্চিননং পরশু ত্রুদ্ধস্য পিতুরাজ্ঞয়া | 
কগুনাপি চ সিদ্ধেন বনাশ্রমনিবাসিন। || ৩৬ || 
মহর্ষিণ। গ্ৌর্বিশস্তা তথৈব পিতুরাজ্য়। । 
অস্মাকং পুর্বকৈশ্চাপি খনদ্িঃ,পিতুরাজ্জয়। || ৩৭ || 

অন্গবাদ। 

মাতাঁকে শৌকমুচ্ছিতি1 দেখিয়। সর্ধরধর্ণজ্ঞ রাম, ধর্মজনক উপদেশ কথ1কলিতে 
লাগিলেন, হে জননি! পিতার অন্মতি উল্লঙ্ঘন করিবার আমার কোন সামর্থ্য 
নাই॥ ৩২ ॥ হে মাঁতঃ! আপনার পাঁদপন্সে প্রণতি গুর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, 
আমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতেই হইবে, আমিই এক] যে পিভ আজ্ঞা 
প্রাতপাঁলন করিতে উদ্যত হুইয়াছি এমত নহে, এরূপ'পিতৃ শামনকে অনেকেই 
গ্ররতিপালন করিয়1 থাকে ॥ ৩৩ ॥ বিশেষতঃ সাধুলোকেরা বনবাসের অতিশয় 
প্রশংসা করেন, এ কথ্) ব্রাক্ষণগণে পরস্পর বলিয়! থাকেন, আমি তীহাদি- 
গেরই মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৪ ॥ পুর্ব গুর্বকাঁলে জগতীতলম্থ সমস্ত সাধু- 
লোকেরাই পিত্বাঁক প্রতিপালন করিয়াছেন, সুবুদ্ধি সম্পন্ন জমদস্মিকুম।র 
পরশুরাম ক্রোধ পরবশ- পিতাঁর অন্গুমতিক্রমে পরশুদ্বার! জননীর মস্তকচ্ছেদন 
করিয়াছিলেন, এবং বর্ণাশ্রমি কণ্ড নাঁঞ দিদ্ধ খষি দ্বারাও এই রূপ নিষ্টর 
ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥" পিতার অস্মতিক্রমে মহর্ষি 
গ্াঁধিনন্দন গোঁবধ করিয়াছিলেন, আরও দেখুন, আমাদিগেরই পু্ব্পুরুষ সগর 
সম্ভীনেরা জনকের অন্থজ্ান্ুসারে ধরাতল খনন করিতে করিতে কত কত মহণ- 
বল প্রাণিবধ করিয়াছেন) ॥ ৩৭ ॥ নি 



১২৪ রামায়ণৎ । (১৮শঃ নর্গ | 

তুতলং সথরাঁপত্যৈর্মহান1সত্তববধঃ কৃতঃ | 
তদেতন্ন ময়েকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনং || ৩৮ || 
প্রার়শো হি নৃভিঃ সভির্থতে। মার্গোহনুগম্যতে | 
করিষ্যে বচনং ত্মাৎ পিত্রস্ব গ্রসীদ মে || ৩৯ || 

পিতুর্হি বচনংকুর্বন্ ন কশ্চিন্ন প্রশস্যতে। 

ইত্যেবমুক্তা, কৌশল্যাং রামো লক্ষমণমত্রবীৎ্ || ৪০ || 
জানামি লক্ষ্মণাহং তে ভক্তিভাবমনুত্তমং | 

মদর্থমপি তে প্রাণা অপি জানামি লক্ষ্মণ || ৪১ || 
ছুঃখশল্যং ত্ববিজ্ঞানাৎ অউবউয়সি মে পুনঃ | 
তদেব তাবদ্,খং মে]যদসৌ,মত্কৃতে নৃপঃ || ৪২ || 
ছঃখেন মহতাবিষ্টঃ শেতে মোহম্বপাগতঃ। 

কৈকেষ্য। স্্রীস্বভাঁবেন পাতিতো। ধর্্মসন্কটে || ৪৩ | 

অনুবাদ! 

অতএব হে জননি! আমি কেবল একাই যে পিভ্ শাসন প্রতিপালন 

করিতে যত্ব করিতেছি এমন নহে ॥। ১৩৮ ॥ প্রীয় যাবতীয় সাধুলোকেরাই 

এই পথে গমন করিয়াছেন অতএব, আমিও নিশ্য় করিয়াছি যে পিতা যাহ! 

আদেশ করিয়াছেন তাহা অবশ্য প্রতিপালন করিব, আপনি আমীর প্রতি 

প্রসন্ন হউন্॥ ২৩৯ ॥ যে ব্যক্তি পিতার আজ্ঞ প্রতিপালন করে তাঁহীর প্র- 
শংস1 কে না করিয়া! থাকে? শ্রীরামচত্্র, জননী কৌশলা! দেবীকে এই সকল 
কথ। বলিয়। লক্ষমণকে বন্ধিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ ভ্রাতর্ণন্ষষণ! আমার প্রতি 

ভোমার যে দৃঢ় ভক্তি ও প্রগাঁ় অন্থরাগ আছে, তাহ! আমি জানি, আর 

আমার জনাই যে তুমি প্রাণ ধারণ করিতেছ আমি ইহাঁডও অবগত আছি ॥ 
॥ 8১ ॥ হে ভ্রার্তঃ! তুমি জানিয়ও 'অজ্ঞানের ন্যায় কেন আর আমাতে 
ছুঃখশেলের ঘটন1 করিতেছ, ভ্রাত্লগ্্রণ ! এক্ষণে আমার এই বড় দুঃখ হই- 
তেছে যে মহারাজ! পিতা আমার জন্য ॥ ৪২ ॥ যখোচিত দুঃখিত হইয়। 
অচেতনে,ভুমি]ুশয্যায়।শেয়ন করিয়া রহিয়াছেন পিতা কোন দোষ নাই তিনি কি 
করিবেন, আমাদিগের বিমীতা কৈকেয়ী স্ত্রীম্তভাব বশতঃ মায়াজাল বিস্তার করিয়। 

পিতাকে ধর্শসঙ্কটে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ 



১৬শ+ সর্গ 1) ,. অধযোধ্যাকীত্ড2 ! ১২৫ 

অহে। কচ্চুমহে হঃখং যত পাপং কর মিচ্ছলি | 
ধার্মিকম্য পিতুঃ কোহন্যো। মাদশো রা || 8৪ || 
উৎক্রম্য শীসনং জীবে সর্ধলোকৰি গহিতঃ 
মাভৃৎ স কালঃ সৌমিত্রে যদহং শাসনং পি || ৪৫ || 
ইচ্ছেয়ং সমতিক্রম্য মহ্ষ্মপি জীবিতূৎ | 

নাতিপ্রায়মভিজ্ঞায় মৈবং বক্তমর্থসি || .৪৬ || 
সাধু লক্ষণ সংশাম্য মম চেনিচ্ছসি প্রিয়ং। 

ধর্মে স্থিতিঃ পরো লাতো ধর্মে ধারয়তে ধৃতঃ || 8৭ || 
ন চ ধন্মো ধুতো মেহদ্য পিতৃরারাধনাদ্বতে | 
করিষ্যামীতি সংশ্রুত্য তদহং পিতৃশাসনং || ৪৮ | 
ন কুর্যযাং মদি সৌমিত্রে সর্বখৈব ধিগন্ত মাং। 

সোহহং ন শক্লোমি পিতৃর্নিয়োর্থং নানুবর্তিভূং || ৪৯ || 
অনুবাদ । 

লক্ষ্মণ ! তুমি ক্রোধতরে যে কুৎমিতব্য।পারে প্রবর্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ, সে 
বড় ক্রেশদায়ক কর্ম, সে বড় দুঃখের বিষয়ঃ কেনন। এমন ব্যবহার করিলে অতিশয় 
পাপ জন্মিবে, ভাল, বল দেখি লক্ষ্মণ! রাজ্য লালসায় ধর্মশীল পিতার শাসন 

অন্য কে অবহেল| করিয়ছে ॥ ৪৪ ॥ এবং পিতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়। অন্য কোঁন্ 
ব্যক্তিই বা জগতের মধ্যে নিন্দনীয় হইয় প্রাণ ধারণ করিতে পারিবে? অতএব 
হে সৌমিত্রে! এমন কাল যেন উপস্থিত না হয়ঃ যে আমর! পিতার অন্থু- 
মতিকে অবহেল। করিয়া এক মুহন্ত্ককীলও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছ1/ করি, আমি 
বোধ করি তুমি আমার অভিপ্রায় জানিতে ন! পারিয়াই আমাকে এমন কথা 
বলিয়াছ॥। 8৫ ॥ ৪৬ ॥ হে লক্ষ্মণ! তুমি সাধু» যদি আমার প্রিয় প্রার্থনা 
কর» অর্থাৎ মম প্রিয়েচ্ছ হও, তবে ক্ষন্ত হও, কেনন! ধর্্মপথে, থাকাই পরম 
লাত, যে ব্যক্তি ধর্মকে ধরিয়া, থাকে, ধন্মাও তাহাকে ধারণা করেন ॥ ৪৭ ॥ এক্ষণে 

পিতার আরাধন। বাতির়েকে আমি আর অনা কোন ধর্মকেই ধারণ। করিব ন।। 

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে অবশা সেই পিতৃ শানন প্রতিপালন করিব; 
কোন মতে অন্যথা করিব না ॥ ৪৮ ॥ হেভ্রাতঃ সুমিত্রানন্দন ! যদি আমি 

অবছেলাক্রমে পিতার অন্থমতি প্রতিপালন না করি, কিন্বা পিভৃ আজ্ঞ। প্রতি- 

পালন করিতে সক্ষম না! হই, অথব। ভাচ্ছিল্য করিয়! পি নিয়োগ অগ্থবর্তিত 
হইতে চ্ছ,ক 1 হই, তবে আমাকে ধিক্ থাকুক. ৪৯ ॥ 



১২৬ রামায়ণ । (১৮? সর্গ | 

পিতৃহ্যনুমতং ভম্মে কৈকেয়্যাং সম্দীরিতং। 

তদেতামুতসৃজানার্ধযাং ক্ষত্রবিদ্যাকুলাং মতিং || ৫* |) 
ধর্মমাশ্রিত্য সছুদধিমনুবর্তিতুমহুসি ূ 
ইত্যক্তা বচনং রাঁমে লক্ষ্মণ লক্ষিমবন্ধনং || ৫১ || 
উবাচ ভূয়ঃ কৌশল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরস] নতঃ ! 
অনুজানীহি মাং দেবি করিব্যে শীসনং পিতুঃ | ৫২ || 

শাপিতানি মম প্রাণৈঃ পুনরাগমনেন চ। 
তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ কুশলী পাদো ভ্রক্ষ্যামি তে পুনঃ || ৫৩ || 
গচ্ছেয়ং ভ্থদনুজ্ঞাতো নির্ব্যলীকেন চেতলা। 

যশো। হাহ দেবি ন রাজ্যকারণাৎ পরিত্যজেয়ং সুরূতেন তে শপে। 

অদীর্কালে নরলোকজীবিতে বুণোমি ধর্মী ন্ মভীমধর্মমতঃ || ৫৪।। 

অনুবাদ | 

যদিও পিতা জ্যয়ং আমাকে বনে গমন করিতে অন্থুমতি করেন নাই, তথাপি 

বন গ্রমনে ভাহার সম্মতি ছিল বলিম্ীই কৈকেয়ী আমাকে বনে যাইতে অন্থুরোধ 
করিয়ীছেন, ঘাহা হউক ভাতঃ তোমাতে ঘে এই অনিষ্কারিণী বুদ্ধি উপস্থিত 
হইয়াছে অর্থাৎ ধন্ুর্ববাণ ধারণ পুর্বাক সংগ্রামে প্রবত্ত হইবে'বলিতেছ, এ বুদ্ধিকে 
পরিত্যাগ্ন করহু ॥৫০ ॥ ধর্লমের আশ্রিতহও ও ন্ডবুদ্ধির অস্থগামী হও । গ্রীরামচক্দ্র 

' অন্থজ ভ্রাত। সুলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়। পুনর্বার প্রা 
ঞ্ললিহস্তে আনতকন্ধরে জননী কৌশল্যাদেবীকে প্রণাঁম করিয়া বলিলেন, মাতঃ ! 
আমি পিতার আজ্ঞ1 প্রতিপালন করিব, আপনি আমাকে অন্থুমতি করুন্ 1৫১1৫২। 
আমি প্রাণপণে আপনার নিকট শপথ করিতেছি যে আপনার শ্রীচরণ প্রসাঁদাৎ 
এই প্রতিজ্ঞ। নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়] আঁসিয়। পুনরায় আপনার পাদপন্ম সন্দর্শন 
কর্রিব তবে আপনি' এই. অনুমতি করুন্ যে পথে গমন করিতে করিতে মনো - 
মধ্যে যেন কখন কোন অনি শঙ্কা উপস্থিত না হয় ॥ ৫৩ ॥ ছে জননি! 

আমি সঞ্চিত পুণ্দ্বারা আপনকীর নিকট শপথ করিতেছি যে রাজ্যভোগের 
লোভে কখনই যশঃ পরিত্যাগ করিতে পারিব না, কে কত কাল জীবিত থাকিবে? 

ধর্শেই বত হইলাম, ধর্মই উপাসনীয়, অধর্মে সসাগর1 ধরামগুলও যদি লাভ হয়, 
ভাহাও আমি প্রার্থনা করি না॥ ৫৪ ॥ 



১৬লা। নর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ১২এ 

প্রসাদয়ে স্বাং শিরসা যতব্রতে 
প্রণীদ মেখুকর্ভ,মবিস্বমর্হমি | 

বনং গমিষ্যামি নৃপাজয়া হাহং 
প্রদ্েহানুজ্ঞাং শিরসা নতন্ত মে || ৫৫ || 

প্রসাদয়ন্ নরর্ঘর্তঃ সমাতরং 
বহুক্তবানজিগমিযুরেব দণ্ডকং। 

অথাঅজং ভূশমিতি বাদিনং তদ। 
চকার সা হৃদি জননী পুনঃ পুনঃ || ৫৬ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যানুনয়ে। 
নাম অফ্টাদশঃ লর্গঃ|| ১৮ || 

অনুবাদ | 

হে ব্রতপরায়ণে! হে জননি ! আমি মস্তকদার। অর্থাৎ ভূয়োডূয়ঃ প্রণামদ্বার। 
আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি প্রসন্স হউন্, এবং নির্কিত্বে আমার প্রার্থনা 
গুর্ণ করুন্, মহারাজার অন্থমতিক্রমে আমি বনে গ্রমন করিব, অতএব আমি 
গ্রণতভাঁবে নিবেদন করিতেছি, আপনি অন্মতি প্রদান করুন ॥ ৫৫ ॥ নরো- 
ত্তম গ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকাঁরণ্যে গ্রমন করিবার মানসে জননীকে প্রসন্ন করিবার জন্যে 
নানা প্রকার উপদেশ বাক্য বলতে লাগিন্লেন। অনন্তর রাঁম মাতা কৌশল্যাদেকী 
আপন সন্তান বনে গমন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছেন ইহা আপনার 
মনে মনে বার বার চিন্তা করিতে লাগিলেন 1 ৫৬ ॥ 

৪ ছবি ংশতি সাহজ্ বাল্পীকীয় রাঁমায়ণ সংহিতা অযোধ্যাকাওে 
কৌশল্যার অনুনয় নামে অস্টাদশঃ নর্গঃ॥ ১৮ ॥ 



১২৮ বরামায়ণৎ। (১৯৮, বর্গ 

উনবিংশতি সর্গঃ। 
ইত্যক্তা মাতরং রামে ভুয়ো লক্ষ্মণ মব্রবীৎ। 
দষ্ী তথৈব সামর্যং নিঃশ্বসম্তমিবোরগং || ১ || 
যোহয়ং মদভিষেকার্থং তব লক্ষ্মণ সংভ্রমঃ | 
তমেবাহসি কর্্ং ভ্বং মণ্প্রস্থানায় সংভ্রমং || ২ || 
যন্তা! মমাভিষেকার্থং মনে। বিপরিতপ্যতে। 
মাতা মে সাযথা ভূয়ঃ শঙ্কেত ন তথা কুরু || ৩ || 

ন বুদ্ধিপুর্ববং নাজ্ঞানাম্মাতৃণাং মাতৃনন্দন | 
কৃতপুর্বমহং বীর স্মরাঁমি কচিদপ্রিয়ং || ৪ || 
তস্মাচ্ছস্কাক্কতং ছুঃখং মৃহূর্ভমপি লক্মণ | 
উপেক্ষিতুমশক্তোহস্মি জীবিতেন হি তে শপে || ৫11, 

অন্গবাদ। 

 জীরাষচন্দ্র এই রূপে জনশীকে কতিপয় প্রবৌধ . বচনে সান্ভুনী করি! 
নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন 

লক্ষ্মণকে দেখিয়| বিনয় বচনে তাহীকেও বলিতে .লীগিতেন ॥ ১ ॥ ভ্রাত- 
লক্ষণ! আমার রাজ্যলাভ হইবে মনে ভাবিয়। তুমি যেমন আনন্দে প্রমুদিত 

হইমীছিলে, আমার বন গমন বিষয়েও তুমি তেমনি আনন্দ প্রকাশ করছ ॥ ২ ॥ 
আমার অভিষেক হইল না বলিয়া মাতা বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতেছেন, তুমি 

মাতাঁকে এমনি সকল সীন্তুন। বাঁক্যে প্রবৌধ দীও যেন জমার বন গমনে তাহার 

মনে কোনক্রমে এ কথা! আর উদ্দিত1 ন] হয় ॥ ৬৩ ॥ ক্ুমিত্রা জননীর প্রিয়তম 
পুক্র তুমি, হে লক্ষণ! কি জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞীনতঃ জননীগরণের নিকট কখন যে কোন 
অপরাধ করিয়াছি ? কোন সময় তাহাদিগের কোন অমনোনীত কর্ম করিয়াছি, 
ইহ? আমার স্মরণ হয় না॥ ৪ ॥ তখাপিও যখন তাহার আমার প্রতি 
হুর্ঘখত হইয়াছেন, তখন তাছাদিগের মনে কোন এক অসন্তোষের কারণ 
সমমুদিত হুইয়। থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব লক্ষণ! আমি শপথ 
গুর্বক বলিতেছি যে তাহাদিগের আদেশ প্রতিপাঁলনে এক ক্ষণও. অপেক্ষা 
করতে পারি না॥ ৫ ॥ 



১নশ? সর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ১২৯১ 

মিথ্যাবচনতীরুশ্চ সত্যধর্মপরায়ণঃ | 

পিতা মে নির্ভয়ন্তস্ত ময়ি লক্ষাণ নির্গভে || ৬ || 

তন্যাঁপি চ ভবেচ্ছস্কা কদাচিম্ময়ি লন্মমণ। 

গচ্ছেন্ন বেতি না চাপি শঙ্কা মাতুম্মহীপতেঃ || ৭ || 

অভিষেকাভিলাধঞ্চ মুঞ্চেমং মম লহ্ষ্মণ | 

সন্প্রত্েবাহমিচ্ছামি বনং গন্ভমিতঃ পুরা || ৮ 11 

মরি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি | 

গতেহরণ্যঞ্চ কৈকেষ্যা তবিষ্যতি মনঃ সুখং | ৯ || 

ময়ি প্রত্রজিতে দেবী কৃতকৃত্যং সুনির্তিং। 

আতআ্মানমভিজানাতু পিতুশ্চানৃণ্যমন্ত মে || ১০ || 

এবং মে নিশ্চিত বুদ্ধির্মনশ্চাপি সমাহিতং | 
ন বিলম্বিতুমিচ্ছামি মৃহূর্ভমপি কর্থিচিৎ || ১১ || 

অনুবাদ | 

আমাদিগের পিত। মহারাজা দশরথ সত্যধর্্ম পরায়ধ, মিথ্যা কথাকে বড় ভয় 

করেন, অর্থাৎ প্রাণান্তেও মিথ্ায। কথা কহেন না, সর্বদাই সতাকথা ব্যবহার ক্রেন, 

অতএব আমি ভবন হইতে বন গমন করিলেই পিত| নির্তয় হইবেন, অর্থাৎ 

আর তীহার সে ভয় থাকিবে না।॥ ৬ ॥ হে লক্ষ্মণ! পিত1 আমার প্রতি কদা-.. 

চিৎ এমন শঙ্ক। ও করিতে পারেন, যে আমি বনে গমন করি কি ন1? অতর্জঁৰ 

আমার জতি সত্বর ইছাই কর] কর্তব্য, যাহাতে মহারাজের মনে আর সেই.শঙ্ক। 

উপস্থিত হইতে না পারে ৭ || হে লক্ষ্মণ! ভুমি মনে মনে এই অভিলাষ 

করিয়াছিলে যে আমার অভিষেক হইবে, তাহা।. এক্ষণে পরিত্যাগ কর» যেহেতু 

সৎপ্রতি আমি এই অযোধ্য। হইতে অবিলম্বে বনে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি 

॥ ৮ | আমি মন্তকে জটীভার ধারণ ও বৃক্ষের বল্কল পরিধানপুর্ববক বনগত 
হইলে পর কৈকেয়ীর মনে অলীম সুখের উদয় হইবে । ১ ॥ আমি অরণাবাসী 
হইচই বিমাত1 কৈকেয়ী নিশ্িন্তান্তঃকরণে মনে মনে আপনধকে সর্বপ্রকারে 

কৃতকার্ধ্য বলিয়। জীনিবেন, এবং পিতা দশরথেরও অনৃথ্য হইবে অর্থাৎ তাহারও 

আপনাকে অঞ্চণী বলিম্া বোৌধ হইতে পারিবে | ১০ 1 হে লক্ষণ; বনগমন 
বিষয়ে আমার নিশ্চয়ামিকা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, এবং মনও তাহাতেই যথোচিত সমা 
হিত হুইয়ীছে, অতএবআঁমি আ'র এক মুুর্তও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করি ন11) ১১ 

॥ ১৭ ] 



১৩০ রাষায়ণৎ | (১৯, সর্গ | 

কারণং তু কতান্তোহত্র দ্রষউব্যো মদ্বিবাঁসনে | 
যৌবরাজ্যাতিষেকস্ত তখৈবাস্ত বিনিগ্রহে || ১২ || 
কৈকেয়ী তু প্রককৃত্যৈব সদ| মাং প্রতি বগুসলা। 
সত্যং মত্পরিপীড়ার্থং বলাদৈবেন মোহিতা || ১৩ || 
তছুক্তং পরুষং যচ্চ তত কৃতাস্তকৃতং ম্মর। 

নিত্য মাতৃষু মে প্রীতিরবিশেষেণ লক্ষণ || ১৪ || 
সর্ধাসামবিশেষেণ তাসামপি তথা ময়ি ॥ 
অনুক্তপুর্ববং কৈকেষ্যা যছুক্তং পরুষং রুষা || ১৫ | 
কথং প্রক্ৃতিকল্যাণী রাজর্ষিকুলজ। সতা | 
ব্রয়াদ্ি প্রাকৃতস্ত্রীব মাং তথা পিতৃসম্সিধৌ || ১৬ || 
দৈবং স্বভাবসংসিদ্ধমচিন্ত্যামিতি মে মতিঃ। | 
তন্ন,নং পতিতং যুদ্ধ, মম ভাগ্যপরিক্ষয়াৎ || ১৭ || 

অন্নবাদ। 

পিভ1 আমার যৌবরাজ্যের ব্যাঘাত করিয়] আমাকে বনে গমন করিতে 

স্তন্নমতি. করিলেন, ইহাতে এই বোধ হয় যে মদ্ঘিয়োগজন্য পিতাঁকে কৃতান্তদর্শন 
করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার আধুর ইয়ন্ত! হইয়াছে, সেই কারণেই আমাঁকে বনবাস 
দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।| ১২ ॥॥ ছে লক্ষ্মণ! মাত কৈকেম়ীদেবী স্বাতাবিক 

সর্বদাই আমার প্রতি সদয়! ছিলেন, তবে যে তিনি আমাকে ক্লেশ দিবার নিমিজ্ত 
এক্ষণে প্রতিকুলতাঁচরণ করিতেছেন, সে শুদ্ধ দৈববশতঃ মোহগ্রস্ত। হইয়ীছেন, 
ইহাই নিশ্চয় উলন্ধি হয়। ১৩ ॥ ভ্রাতর্লক্মন! তদুত্ত যে কিছু নিষ্ভুর বাঁক্য, সে 

সমস্তই কৃতান্তের কল্পন। অবধাঁরণ কর, কেনন] মাভৃগণের. মধ্যে সর্বদ] সকলের 

প্রতিই আমার সমান প্রগ।ঢরূপ অন্থরাগ রহিয়াছে ॥। ১৪ ॥ জননীগণের প্রতি 

আমার যেমন সম্পূর্ণ অন্থরাগ আমার প্রতিও তহাদিগের তেমনি ন্সেহ বর্ত- 

মান আছে, তবে কৈকেয়ী ক্রোধ পরবশ হইয়া আমার প্রতি যে সকল নিষ্ঠর 
কথ বলিয়াছেন, পুর্বে কখন তেমন কথ। আমাকে বলেন নাই ॥ ১৫ ॥ কেকয় 

রাজছুহিতা রাঁজর্ষিবংশ প্রস্থৃত] সৎম্ষভাঁব] যেহেতু বিমাত। হইয়াও চিরকাল 
আমাদিগের মঙ্গল প্রার্থন। করিয়াছেন, এক্ষণে সাম!ন্য আ্ীলোৌকের ন্যায় পিতার 

নিকট কেমন করে আমণকে সেই সকল কঠিন কথা বাঁললেন ॥ ১৬" ॥ সুতরাং 
আমার এই বোধ হইতেছে যে. অভাবনীয় স্বতাবজীত প্রতিকুলত1 দৈববশতই 
কইয'ছে', অর্থাৎ আমার দ্র্তাগয ক্ষয়ার্থ মম শিরেপরি এই বিপখ্থ সংপ্রতি পতিত 
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কম্চ দৈবেন সৌমিত্রে ঘোদ্বমুত্সহতে সহ। 
যস্তেহ নিগ্রহোপায়ো ন কথঞ্চণন বিদ্যতে || ১৮ || 
স্ুখহুঃখভয়োদ্বেগলাভালাভভবাভবাঃ| 
নৃণাং তবন্তি'দৈবেন ন তবস্তি চ লক্ষ্মণ || ১৯ || 
অবশ্যং ভাবি ব্যসনং' মমৈতদিতি পশ্যতঃ | 

ব্যাহতেহপ্যভিষেকে মে পরিভাঁপো ন ব্িদ্যতে || ২* || 
তম্মাঁৎ তবমপি মে বুদ্ধিমনুবর্তিতৃমহ্থমি | 

প্রতিসংস্তন্তয়াতআানং মা চ শোকে মনঃ কথাঃ || ২১ || 

ন লম্ঘ্মণাস্মিন মম রাজ্যবিত্বে মাতা যবীয়স্তভিশঙ্কনীয়া | 
ন চৈব রাজাত্র বিশঙ্কনীয়ো দৈবং হি কোহুতিক্রমিতুৎ সমর্থ |২২|| 

ইত্যার্ষে রামাঘ্সণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে লক্ষণানুনয়ো নাম 
একোনবিংশঃ সর্গঃ|| ১৯ || 

অহবাধ। 

হে সুমিত্রানন্দন! বল দেখি ধৈবের সহিত সংগ্রামে প্ররুত্ত হইতে কাহারও কি 
উৎসাহ হইতে পারে? কি দৈবশক্তির নিগ্রহ করিবার অন্য কৌন উপায় আছে? 

অর্থাৎ প্রতিকুল দৈব সমাধানের কৌন উপায় নাই ॥ ১৮ ॥ হে লক্ষণ! মনুষ্য 
দিগের কি সুখ, কি দুঃখ, কি ভয়, কি উৎ্ক%1, কি লীভ, কিক্ষতি,.কি জন্ম 

কি মরণ সকলই দৈববশতঃ হইতেছে, তাহার কোন অন্যথা নাই ॥ ১৯ ॥ 
দেখিতে দেখিতে আমার এই যে বিপৎ উপস্থিত হইল, ইহ| কোনক্রমেই 
অন্যথ। হইবার নহে, আমার অভিষেকের ব্যাঘাত হইল বিয়া তাহাতে কোন 

খেদ ব পরিতাপ নাই॥ ২০৭ ॥ অতএব লক্ষণ! তুমিও আমার বুদ্ধির 

অস্থগামী হও, যেরূপ ক্রোধে কলেবর পরিপূর্ণ করিয়াছ, সে ক্রোধ পরিহার 

কর, শোকে অভিভূত হইও না॥ ২১ ॥ হে লক্ষ্মণ! আদার রাজ্যলাতের 
এই ব্যাঘাত বিষয়ে পতিপরায়ণ! সতী কৈকেয়ী মাতাইু যে কারণ হুইয়াছেন, 
এমম আঁশঙ্কাও করিহ না, অথব]1 মহারাজ পিতা দশরথও যে ইহার কাঁরণ তাহাও 

ভাবিহ না, ইহার বলবৎ কারণ দৈব, বল দেখি টব কে কে কোথায় অতিক্রম 

করিতে পারে? ॥ ২২ ॥ 
ইতি চতুর্বিংশতি সত্য বাল্পীকীয় রামায়ণ সংহিতা অযৌধ্যাকাণে 

লক্ষণের প্রতি অনুনয় নীমে উনবিংখতি সর্গঃ॥ ১৯ ॥ 
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বিশতিঃ সর্গ| 
ইতি ক্রবতি রামে তু লঙ্গমণোহধোমুখঃ স্থিত 
হুঃখামর্ষপরীতাত্ম। দধধ্যৌ বিধুতলোচনঃ !| ১ || 
স বদ্ধা জকুটাং রোধাভভূবোর্দধ্যে নরর্ভঃ [ 
নিঃশশ্বাস মহাসর্পে। বিলস্থ ইব রোবিতঃ || ২ || 
রুষিতক্য চ তন্তাসীস্তকুটাকুটিলং মুখং। 
ক্রদ্ধস্তেব যৃগেন্দরস্ত ছুরঘবং ভূরিতেজসঃ1| ৩ || 

বিনিষয়াগরহস্তঞ প্রতিন্ন ইব কুগুরঃ। 
তির্য্যগৃর্ঘধ সংপ্রেক্ষ্য শিরঃ সংকম্প্য চাবকৃত || ৪ || 
খড্ং পরিস্পৃশন্ রোবাচ্ছক্রমর্্মবিদারণং। 
সংরস্তমর্ষভাতরাক্ষস্ততো ভ্রাতরমন্ত্রবীৎ 4 ৫ | 

অনুবাদ। 

যখন শ্রীরামচন্দ্র এবঘিধ বিবিধপ্রকার বনগমনেরপ্রতি অন্ুকুলবচন লক্ষ্মণকে বলি- 
তে লীগিলেন, তখন লক্ষণ অধোয়খে দণ্ডীয়মান রহিলেন, তাহার নয়নে দরদরিত 

ধারা বহিতে লীগিল, সেই জলে লক্ষণের হৃদয় তীসিয়া গেল, এবং ছুঃখে তাঁহার 
কলেবর বিবর্ণ হইল ও ক্রোথে অন্তরা কম্পিত হইয়। উঠিল; অপররসীম ক্রোখের 
অধীন হইয়। মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ বীরবর নৃপকুষারের 
নয়নদ্বয় তখন নবোদিত অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া] 'উঠিল, এবং জকুটী ভঙ্গী 
বিস্তীর করিয়! ক্রোধে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে সে সময়ে বৌধ হইল যেন রোঁষ পরবশ করাল বিষধর বিবর মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতেছে ॥ ২ এবং ক্রোখন্ মৃখ্বন্দ্রের ন্যায় লক্ষ্মণ বীর 

ভ্রুকুটী কুটিল মুখে তথায় দণ্ডগ্রিমীন রহিলেন, দর্শন, মাত্রেই বেঁধ হইল 

যে ইনি অসীম তেজম্থী -ুন্বর্ধ্য মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ .নাই॥ ৩ ॥ 
অঙ্ক, শের ছারা আহত মত্ত মাতঙ্গ যে রূপ শুগু সঞ্চালন করে, তাছার ন্যায় 

লক্মণবীর আঁজান্ুল্বিত ভূজযুগল আশ্ফীলন করিয়া! ইতস্তত উষ্ণ দৃষ্টি করিতে 
করিতে বার বার মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তখন ভিনি ক্রোধে 

অধীর হইয়া সম্ম,খস্থিত অতি শাণিত অসিবর বাহারদ্থারা অরাঁতি মণ্ডলের সর্সদ 
চ্ছের্দন হইয়! থাকে, দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া ঘুর্ণি ত নয়নে জোষ্ঠ ভ্রাতা গ্রীরাম- 

চক্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ 
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অস্থানে সংন্ত্রমে যস্ত বাতোহয়ং গমনং প্রতি | 

ধর্মলোপতয়াদেব লোকবাদভয়েন চ|| ৬ | 

কথং হীদৃশসংভ্রা্তস্বদিধো বন্তুমর্থতি | 
ক্ীবং বাক্যমশোৌটারং শৌটারঃ ক্ষত্রিয়াম্বয়ঃ || ৭ | 
তেজঃ ক্ষার্রং নমালস্বা ষংভ্রমং ত্য মর্হসি | 

কীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি নপৌরুষং | ৮ || 

প্রতীপমপি শর মি বুবনায়াস্যুপাগতং | 

দৈবং পুরুষকারে ণ প্রতিরোদ্ধুমরিম্দম || ৯ | 

কৈকেয়ীঞ্ নরেন্ত্রঞ্চ কল্মাচ্ছস্ক্যো ন শহ্কসে। 

তয়োর্ন প্রতিকর্তব্যং কম্মাৎ পাপান্বন্ধয়োঃ ১০ | 

অনুবাদ । 

হে রঘ্মুনাঁথ ! বনে গমন ন| করিলে প্রাক্তন পুথা সকল ন হুইয়! যাইবে, ও 

লৌকে অপধশ করিবে এই হেতু আপনি বনে গমন করিতে যে এত উৎসাহী 

হইয়াছেন, এ আপনার উচিত বিবেচনা করণ হয় নংই॥ ৬ ॥ আপনি কেন এমন 

বান্ত সমস্ত হইয়াছেন, আপনার ন্যায় ক্ষত্বিয়কুলজাত কোন মহীন্তীব ব্যক্তি 

কি এমন অনূর্থকর নিক্ষলকথ প্রয়োগ করিতে পারেন? ॥ ৭ ॥ আপনি ক্ষত্রিয় 

তেজ অবলম্বন করুন্, এবং বনগরমনার্থ মনোমধে। যে প্রকাঁর উৎসাহ সমুদিত 

হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করুন্ঃ কেনন অকর্মণ্য অক্ষম ব্যক্তিরাই দৈবে যাহ] করে 

তাহাই হয় কহিয়া থাঁকে, কিন্ত সাঁধু পুরুষেরা সকলেই পেখরুষের অতিশয় প্রশংসা! 

করেন॥ ৮ 1 অতএব হে শত্রতাঁপন রঘুবীর ! আপনার অঙ্গলের জনা যে 

বিপৎ উপস্থিত হইভেছো, ইহা! অভিশয় ক্রেশকর, আপনি অন্থুষতি করিলে 

পুরুষকারকে অবলম্বন করিয়া আমি সেই সকল দৈব দুর্বিপাঁককে এক্ষণে সমতা 

করিতে পারি । ৯ ॥ দেখুন কৈকের়ী ও মহারাজ ইহারা উভয়ে কি ভয়ঙ্কর 

বাপার উপস্থিত করিতেছেন! আপনি ইছাদিগকে কিজন্য শঙ্কা করিতেছেন না? 

আর ক্ষি জন্যই বা এমন ছুরাচার পাঁপমতি দক্পতির সমমচত প্রভীকার বিধানে 

পর্বাঙনখ হইতেছেন ॥ ৯৪ ॥ 



১৩৪ রামায়ণৎ্।.. (২০শ, সর্গ | 

ধর্মাভ্যুপায়াঃ সন্ত্যন্যে কুশলৈঃ পরিচিস্তিতাঃ | 
তৈরুপাপৈর র্সিদ্ধৌ ধর্মে যতিতূমর্থসি | ১১ | 
যদিবার্ধ্য স্বয়ং কর্ত,ং ত্বমেবং;ন ব্যবস/সি। 
মাং নিযুজজ্ু করি ষ্যেহহং বচনং যদনস্তরং || ১২ || 
লোকবিছিষটমুৎ্সৃজ্য তস্মাল্লোকপ্রিয়ং কুরু। 
যদর্থং বুদ্ধিমোহোহয় মীন্বশস্বামুপাগত || ১৩ || 
সোহপি ধর্দদো মম ছেব্যো যত্প্রসঙ্কাদ্িমুহাসে | 
লোকস্যাপ্রিয়মারধ্বং কৈকেয্যাঃ কেবলং প্রিয়ং || ১৪ || 
এতৎ, কার্ধ্যং নরেন্দ্র কামতো ন তু ধর্ন্মতঃ। 

অভিসৃজ্যাতিষেকং তে পুনঃ প্রত্যবগৃৃতা !। ১৫ || 
তশুপ্রতীপে কে হাব্র কিলিষং নোপথাদ্যতে। 
ক্ষুত্রায়াঃ পাপভাবায়াঃ প্রদ্ধিবক্ধ্াা বিশেষতঃ || ১৬ || 

অনুবাদ | 

ধর্ম সঞ্চয়ের নানা উপায় আছে, চিরন্তন লোকের ধর্ম সংগ্রহের নান! পথ 
অবধারণ করিয়1 রাখিয়াছেন, আপন প্রয়োজন সাধন করিয়] সেই সেই উদ্ভাবিত 
উপায় অবলম্বন পুর্ববক ধর্ম সঞ্চয় করিতে যত্বুবান্ হউন ॥ ১১ ॥ হে মভাতাগ ! 

আপনি ন্বয়ং যদ্দি এপ্রকীর বাবহার করিতে অসম্মত-হয়েন, তাহা হইলে আমাকে 

অচ্কমতি করুনৃ, ইহার পর যাহা কর্তব্য ও যাহ] বক্তব্য আমি তাহ| সমাপন করি- 

তেছি ॥ ১২ ॥ যে বিষয়কে সকলেই নিন্দ। করিয়া থাকে এমন কর্ন পরিত্যাগ 

করিয়| যাবতীয় লোকের প্রিয়কর্ম সাধন করুন, আপনার একি বিপরীত বুদ্ধিতে 

মোহ উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ১৩ ॥ যে ধর্ম কথার উল্লেখে আপনি মুগ্ধ 
হইয়। গিয়াঁছেন, আপনার সে কথায় আঁমি অতিশয় অসন্ভষ্ট হইয়াছি, কি আশ্চর্য্য! 

আপনি যে ধর্মকর্ণ্দের অন্থষ্ঠীনকরিতে উদ্যত হইতেছেন, তখহ1 যাবতীয় লোকের 

অপ্রিয় কেবল এক কৈকেয়ী দেবীরই প্রিয্র্ূপে পরিগণিত হইবে ॥ ১৪ ॥ মহা- 
রাজ আপনা ফোঁধরাজ্য প্রদান করিব বলিয়া পুনর্ধার রাজাভার অপহরণ 

করিতেছেন, ইহাণও ক্ষি তাহার ধর্দ হইতেছে? ন| ইহাতেও তিনি অসত্যবাদী 
হইভেছেন ন1? ইহ যে তাঁহার ক্ত্রণতার কার্য তাহা! অবশ্য বলিতে হইবে ॥ ১৪ ॥ 

অউএব এ বিষয়ে যদি আমর পিতার প্রতি প্রতিকূলতীচরণ করি তাহা হইলে 
কখনই আমাদিগের অধর্পম হইবেনা, বিশেষতঃ নীচাশয়] পাপীয়সী কৈকেয়ীর 
প্রতি দ্বেষ করিলে আমাদিগের কোন অধর্ন নাই ॥ ৯৬ ॥ 



২০শ, ষর্গ |) অযোধ্যাকীগ্তঃ । ১৩৫ 

কৈকেয্য। বচনং ক্ষুত্রং নৈব ত্বং ক কর্ড মর্হসি | 
যৌবরাজ্যাভিষেকে চ স্বামপামঞ্ত্য ধর্তঃ || ১৭ | 
কথং নাম স্থিতো ধর্পে কুর্যযাৎ তদনৃতং নৃপঃ | 
পাপা বুদ্ধিরিয়ং রাজ্ঞো দৈবেনাপি কৃতা যদ্দি || ১৮|| 
তথাপি মোক্ষণীয়োহর্ধো নৈব বৃদ্ধিমতাং ভবে । 
বিক্লুবে! হীনবীর্ষেযাযঃ স দৈবমনুবর্ততে সি ১৯ || 
অবিক্লবন্ত তেজস্বী ন দৈবমনুবর্ততে | 
দৈবং পুরুষকারেণ যততে যোহতিবর্তিতৃং ॥ ২* || 
ন স দৈববিপন্নাতআ। কদাঁচিদপি সীদতি | 
লোকঃ পশ্থতু কৃশ্নোছ্য দৈবপৌরুবয়োব্রিদং || ২১ || 
অন্তরং কীর্যযবংনিদ্ধৌ যহ্যত্থাতুং ভ্বমিচ্ছনি | 
অন্ত মৎপৌরুষহতং দৈবং পশ্থন্ত মানবাঃ || ২২ || 

অন্ুবাদ। 

হে রাম! কৈকেয়ীর এরূপ নিকৃই বচনের বশীভূত হুইয়। আপনার বনগমন 
কর। কৌন মতেই উচিভ নছে, যেহেতু মহারাজ। আপনাকে যৌবরাজো 

অভিষিক্ত করিবেন বলিয়! বিধানান্ুসারে আমন্ত্রণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ মহা 

রাজা অভি ধন্মশশীল হইয়া কেমন করে এরূপ অধর্শ কল্মের অন্থষ্ঠান করিতে 

সল্মত হইবেন, অর্থাৎ কেমন করিয়| স্ববাক্যকে মিথ করিবেন, যদিও দৈব 

বশতঃ নৃপভির এ প্রকার পাপরুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে হউক্॥। ১৮ ॥ তথাপি 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের* এ বিষয় ক্ষমা'র যোগ্য হয় না, কেবল যে ব্যক্তি বিকলাঙ্গ 

অথব] হীন বীর্য সেই ব্যক্তিই দৈবের অন্তবর্তী হয়॥ ১৯ ॥ আর ধাহার কোন 

অঙ্গের ব্যাথাত নাই অথচ তেজস্বী তিনি কখন কেবল, দৈবের উপর নির্ভর 
করেন না, বরং আপন পৌরুষ প্রকাশ করিয়। দৈবকে অতিক্রম করিতেই বত্রবান 
হয়েন॥ ২০ ॥ সেইব্যক্তি কখন দৈব ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়া আপনি অবসন্ন হয়েন 

না, অদ্য অত্রত্য যাঁবভীন্ন লৌক সকল অবলোকন করুক দৈব ও পৌরুষের 

কি বিশেষ আছে ॥ ২১ ॥ আপনি যদি স্বকার্ধ্য সাধন করিবার জন্য অভ্যুথান 

করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহ। হইলে মানবের1 এখনি দেখিতে পাইবেন যে আমার 
পুক্ুষকার দ্বার! এক্ষণেই দৈবের বল পরাভূত হুইবে। ২২ ॥ 



১৩৩ রামায়ণৎ। (৯০শ, সর্গ | 

তব রণজাবিঘাতায় প্রতীপং সমুপাগতং। 
নিরস্কুশমিবোদ্দামং গজং মদবলোশুকটং || ২৩ || 
প্রতীপমাগতং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে | 

লোকপালাঃ সহেন্দছেণ যৌবরাজ্যাভিষেচনং || ২৪ || 
প্রতিহন্তং ন শক্তাস্তে কিমুতৈকে। নরাধিপঃ | 
অহং ছেত্স্যামি পাপাশাৎ কৈকেয্যাশ্চ নৃপস্য চ|| ২৫|| 
অভিষেকবিঘাতেন পুভ্ররাঁজ্যাপবর্তনে | 
ষৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাম নমর্থিতঃ || ২৬ | 
অহং বিবাসয়িষ্যামি তানেবাদ্য বলাদিতঃ। 

প্রতীপমপি ছঃখায়নেদং দৈবমুপাগতং || ২৭ ॥ 
গুভবিষ্যতি রম ভ্বাং মপৌরুষপরাহতং | 
বনুবর্ধসহআন্তে গ্রজাপালমনুত্তমং || ২৮ || 

অন্গবাদ। 

যেমন মদ বলে গর্বিত উন্মত্ত মাতঙ্গপতি শাণিত অঙ্ক,শ 'সঘাতের অবধাঁরণ| 
ন] করিয়া উদ্ধতরূপে উপস্থিত হয় তদ্রপ আপনার রাজ্যলাভের প্রত্যুহস্বরূপ 

এই টৈব ভুর্বিপাক মহাবিত্্ রূপে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ হেরাম! 
আপনার এই প্রতিকূল দৈব আমি পরাত্রম দ্বারা নিবর্তিত করিতেছি, দেবরাজ 
দিক্পাঁলদিশের সহিত মিলিত হইয়! আপনার যৌবরাজ্যাভিষেকের ॥। ২৪ ॥ 
ব্যাঘাত জণ্মাইতেপারেন না, তাহীতে মহ্ারাজ। দশরথ একাকী মাত্র কি করিতে 

পারিবেন, জামি কৈকেম়ীর ও নৃপতির পাঁপাশীর সমুলে উন্মূলন করি- 

ভেছি॥ ২৫ ॥ হেস্রীরামচন্্র! যে যেব্যক্তি আপনার যৌবরাজ্যানিষেকের 
ব্যা্াত জন্মাইয়া বিজন প্রদেশে উপবেশন পুর্ববক পরস্পর ভরতকে রাজ্য প্রদান 
ও আপনাকে অরণ্যে প্রেরণের কল্পনা অবধারণ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥ আমি 
বল প্রকাঁশ করিযধা অদ্য সেই সেই বাক্কিদিগকে এখান হইতে অরণে বিবাঁপন 

করিতেছি, যদিও আপনার এই প্রতিকূল দৈব উপস্থিত হইয়াছে তথীপি ইহ! 
কোন মতে আপনাঁকে ছুঃখিত করিতে পারিবে না॥ ২৭ ॥ হে রঘুনাঁথ! 

আমি পরীক্রম প্রকাশ করিয়। আপনার উপস্ষিত ছুর্দেবকে দুরীকরণ করিতেছি, 
মৎ পৌরুষ পরাহত টদব আপনাকে কোনক্রমে ক্লেশ দিতে সমর্থ হইবে না, ছে 

রঘ্ুবীর! অনেক সহজ বৎসর ক্ুচারুরূপে সম্াজ্য প্রতি পালনের পর | ২৮ ॥| 



২০ সর্গ |) অযোধ্যাকাওঃ। ১৩৭ 

আধ্যপুজ্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাঁসং গতে স্বয়ি । 
পুর্বরাজর্ধির্ত্তেন বনবাসে বিধীয়তে || ২৯ || 
পুভ্রেঘস্তে বিনিক্ষিপ্য রাজ্য বয়সি নির্গতে | 
সত্ব কিমর্থং ধর্মাজ্ঞ ধর্মলোপবিশঙ্কয়] || ৩০ | 
কৈকেষ্যা বচনাদ্ধর্ম্যং স্বরাজ্যং ত্যক্তুমিচ্ছলি ! 
প্রতিজানামি তে সত্যং ম1 ভূবং বীরলোকতাঁক|| ৩১ || 
যদি প্রতীপং দৈবং তে ন বিহন্যামুপাগতং |! 
ফলমেবাস্য দৈবাস্য গ্ুতীপস্য নিবর্তৃতে || ৩১ || 
তবৈব তেজসেচ্ছামি দৈবং লোকান্গিবর্তিতৃং | 
অবিবহাতমং লোকে বিদ্যতে মে ন কিঞ্চন || ৩৩11 

ভ্বদর্থমুতসহে স্বেকঃ পরিবর্তয়িতুৎ জগৎ! 
মক্লৈরভিষিচ্যস্ব ততম্ত্বং নির্তো! ভব || ৩৪ || 

অনুবাদ। 

আপনার সন্তানের] যখন রাঁজাপালন করিবেন ভখন পুর্বপুরুষদিগের গ্রথা- 

সুসারে আপনার বন্বাঁসে গমন বিধেয় হইবে || ২৯ ॥ আপনি যখন অতি 
' প্র/চীন হইবেন, তখন পরিণাঁমে সন্তানগণের হস্তে রাঁজ্যভার সমর্পণ করিয়] 

বনবাসে গমন করিবেন, হে ধর্লাস্মন্! আপনি এখন কেন অনর্থ ধর্দলোপের 
আশঙ্কা করিতেছেন ॥ ৩০ ॥ কিজন্যই ক] পাঁপীয়সী কৈকেয়ীর বচনানুমারে 
আপনার যথার্থ প্রাপ্য রাঁজ্যভার পরিহার করিতে ইচ্ছ] করিতেছেন? আমি 

যথার্থ জানিতেছি যে আপনি কোনক্রমেই বীরপুকষের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন 
ন]।। ৩১ ॥ আপনার অমঙ্গলের জন্য উপস্থিত প্রতিকূল যে দৈব যদি আমি 
সেই দৈবের উপশম করি ভবে ক্গুতরাং সেই ছুর্দৈবের বিপরীত ফলও আপনি 

নিবর্ত হইয়া! যাইবে ॥ ৬২! হে রদ্ুবীর! আমি আপন তেঞজোবলে নছে, শুদ্ধ আঁ- 
পনারই তেজোৌবলে ভূর্লোক হইতে ছর্দেদবেকে এককালে নিবর্ত করিতে ইচ্ছ! করি- 

তেছি, আপনার অস্থগ্রহহ বলে ইহলোকে আমার অসহ্য এবং অসাধ্য কিছুই 

নাই ।॥ ৩৩ ॥ আপনার জন্য আমি একাকী এই জগতের পরিবর্তন করিতে 
পারি, যাহ! হউক্ আঁপনি মাঙ্গল্য দ্রবাদ্ার| আপনাঁকে অভিষিক্ত করিয়া বন 
গমনে নিরৃত্ত উন্।॥ ৩৪ ॥ | 

(১৮ ) 
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অলমেকে। মহীপাল মহীং ধারস্িতৃং বলা । 
ন শৌতার্থমিমৌ বাহু ন ধন্ুভু 'ষণায় মে1| ৩৫11 
নাির্কবা বন্ধনার্খং মেন শরাঃ স্তম্তহেতবঃ | 
অমিত্রদমনার্ধং মে সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ং || ৩৬ || 
ন চার্থমভিকাঁজেক্ষয়ং যশঃ শত্রবধে মম | 
অসিন্থ। তীক্ষধারেণ বিদ্যচ্চলিতবর্চসা || ৩৭ || 
প্রগৃহীতেন কঃ শক্তে। বজ্তেণাপি সাহবে | 
খড়াধারাতত] মেহদ্য পতন্ত নররাঁশয়ঃ || ২৮ || 

প্রারটকালে সমাগম্য বিছ্যতেব সমাহতাঃ | 
খক়ানিষ্পেষনিষ্পিফরগহন! ছুশ্চরাবহা || ৩৯ || 

অচবাঁদ। 

ছে প্রীরামচন্দ্র' আমি একাউ বল প্রকাঁশদ্বারা এই সসাঁগরা] ধরার আপি, 

পন্য বিক্তার করিতে শক্ত হইতে পারি, কেননা আমীর এই ভূজদ্বর কেবল 
শোভার জন্য নহে ও এই ধন্ববীণও কেবল ভুষণের নিমিত্ত নহে ॥ ১৩৪ ॥ এই 

খড়নল ও কেবল কোমরে বধ্ধন করিবার জন্য নহে, এবং বাণ সকলও হস্তে করিয়। 

স্তস্তিত প্রায় থাকিবার নছে, ছে আরামচত্্র ! হে মহীপতে ! এই ভুজদ্বর 
এই ধন্চুর্ব।ণ ও খরা এই চারি বস্ত কেবল শক্রনিরাঁকরণের জন্য ধারণ করিতেছি 
॥ ৩৬ ॥ এই তীক্ষ্্ার শীণিত খড়ের শোভা দেখুন, এই খড়গ চঞ্চল বিদাত জো! 

তির ন্যায় আপন শোভা বিস্তার করিতেছে, ইহ! তীক্ষধার দ্বার আমি অর্থের 

আকাংক্ষা করি ন| কিন্তু শত্রকুল বিনীশ করিয়] যশোলাভের বিস্তর প্রত্যাশ] করি 
॥ ৩৭ ॥ আমি এই খড়ন ধারণ কৰিলে পর সমরভূমিতে বজ্ধারণ করিয়াঁও 

আদায় সহিভ কেহ সংগ্রাম করিতে সমুর্থ হইবে না, অদ্য এই খল়্াধারায় নিহত 

হইয়] নন্ঘ্য সফলকে ভুমিভলে নিপতিত হইতে আপনি দেখুন্ ॥ ৩৮ ॥ বর্ষা- 

কাঁদে একত্র সঙ্গত, জন সমূহ বিছ্যুৎ্পাঁতে বিন হইয়া বে রূপ নিপতিত হয়, 
সেই প্রকার আমার এই খড়গধারায় ক্ষত বিক্ষত ও নিহত শত শত লোক সমর 

ভূমিতে শয়ন করিৰে ত্রাঙ্াতে এই পৃথিবী ভুশ্চরা হইবে অর্থাৎ ছুগম্যা 
হইবে ॥ ৩৯ ॥ - 
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পত্যশ্বর থমাতঙনগৈম্মহীতবতু সর্বশঃ | 
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রশ্থহীতশরাঁবনে || ৪* || 
স্থিতে মন্ষি ধন্ুুষ্পাণৌ কোহুপ্রিয়ং তে করিষ্যতি। 
অভ্যস্তান বিবিধান্ কালে নিশিতাঁন রুধিরাশনাঁন্ | ৪১1, 
বিপ্রমোক্ষ্যাম্যহং বাণান্ নৃবাজিগজমর্শন্ু | 
অদ্য মেহস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি1| ৪২ || 
রাজ্ঞশ্চাপ্রত্কৃতাং কর্ত€ প্রভৃতঞ্চ তব প্রভো | 
অদ্য চন্দনসারাণাং কেয়ুরামোচনহ্য চ|| ৪৩ || 
বস্ুনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহদাং পুজনস্য চ। 
অভিৰপাবিমৌ বাহু রাজন্ কন্মা করিব্যতঃ|| 8৪ || 

তদ্ধহি কোহদ্যৈব নিযুজ্যতাং ময় তবানুন্ধৎ প্রাণযশঃ হুজজ্জনৈঃ | 
যথ1 তবেয়ং বন্ুধা বশে ভবেত্তথাদ্য মাং শাধিতবান্মি কিন্করঃ || 8৫1 

অনবাদ | 

ছে র্ুনাথ! আমি গোধাচন্মের অঙ্গ লি ভাঁণ পরিধান করিয়া শরাঁসন গ্রঙ্থণ 

করিলে পর চারিদিকে নিহত পদাতি অশ্ব মাতঙ্গ ও ভগ্মরথবরে একেবারে পৃথিবী 

পরিপুর্ণ হইবে ॥ ৪০ ॥ হে রঘ্ুখীর ! আমি ধন্র্বাণ ধারণ করিয়! অবস্থান 

করিলে পর কোন্ বাক্তি আপনার অপ্রিয় অর্থাৎ অমঙ্গল সাধন করিতে পাবিবে? 
আপনিও জীনেন? ঘে অভ্যাসের সময় আমি শোণিততোজী কত মত বিবিধ শী- 

ণিত অস্ত্র প্রয়োগ অভ্যাস করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ আমি কি মন্ুষা, কি হস্তী, সকলেরই 
মন্থস্থানে শাণিত বাণ সমুহ প্রক্ষেপ করিতেছি, অদ্য আপনি আমার অস্ত্রবলের 
প্রভীব অবলোকন করুন ॥ ৪২ ॥ হেপ্রভে]! আমার এই ভূজ যুগল অদা মহা 

রাজের প্রভূত্ব বিনীশ নিমিস্ত এবং আপনার প্রভুত্ব প্রদানার্থ ও চন্দণাস্ুলিপ্ত বা 
হুইতে শক্র কাঁমিনীগণের কেয়,র বিসর্জজনীর্ঘ, আর মহারাজার সম্পত্তি বিনাশীর্ঘ 

এবং বন্ধু বান্ধবগণের গুজ| করণার্থ বিলক্ষণ পারগ, হে রাজন্! আমার এই 
অতিন্ূপ ভূজযুগ্ল অদ্য সমুচিত কর্ম অবশ্য সম্পাদন করিবে ॥ ৪৩ ॥ 8৪ ॥ 
হে রঘুনাথ ! আমি আপনার দীসাস্থদাস ভৃত্য বর্তমান রহিয়াঁছি আমাকে অস্তুমতি 

করুন, আঁপনীর কোন অপ্রিয় অসদ্বান্ধবকে এইক্ষণে এ দেশ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দিব, যাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিলে পর বাজাধিকার আপনার হস্ত- 

গত হইবে; তাঁহী আমায় আজব! করুন, আমি এখনি তাহ! জাধন করিব ॥ ৪৫ ॥ 
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ইতি,ম্ম মন্যুং পরিগৃহা পৌরুষং 
স লহ্ষমণে! রামমভিপ্রসাদয়ন্। 

উবাচ ভুয়োহপি পিতৃর্বিনি গ্রহে 
যতত্ব রামৈষ মমাদ্য নিশ্চয়ঃ1| ৪৬ || 

ইতি বচনমুদাঁরম ্রযুক্তং 
তদভিসমীক্ষ্য তু লক্ষমণস্য রামঃ | 

মধুর তরনুবাচ শাস্তিযুক্তং 
পরিকুপিতৎ পিতরং প্রতি প্রভীতঃ || ৪৭ 1! 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষাণসংরস্তো৷ 
নাম বিংশঃ সর্গঃ|| ২* 11. 

অঈবাদ। 

লক্ষ্মণ বীর এই রূপ ক্রোধন হইয়| রঘ্ুনাঁথকে পোরুষ প্রকাঁশের পরামর্শ 

প্রদীন করিলেন, পুনর্বাঁর পিতার নিগ্রহ জনা ভূয়োভূয়ঃ তাহাকে বলিতে লীগি- 
লেন, ছে শ্রীরামচন্দ্র! অদ্য আমি নিশ্চয় করিয়াছি নিষ্টর পিতাকে পরাভূত 
করিতে বত্ববাঁন হউন্॥ ৪৬ ॥ রঘ্ুনাথ অন্ভুজ ভ্রাতা লক্ষণের অর্থ পুর্ণ উদার 

বাক্যবুহ শ্রবণ করিয়া ও তাহাকে পিতার প্রতি যথোচিত কুপিত দেখিয়! প্রসুদিত 

মনে স্মধুর বচনে শীন্তিযুস্ত কথ। সকল বলিতে 'লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ 

ইতি চুর্কিংশতি সাঁহত্র বাশ্পীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
লক্ষণের সংরন্ত নামে বিংশতি সর্গঃ॥ ২০ ॥ 



২১ সর্গ |) অযোধ্যাকীণ্ডঃ | ১৪৯ 

একবিংশঃ সর্গঃ| 

ভক্ত্যা রামস্য সংরন্ধং লল্ষমণং পিতরং প্রতি | 

শক্ষৈঃ সানুনযৈর্বাক্যৈঃ শময়ামাস রাঘবঃ | 

সৌমিত্রে নৈতদাশ্চর্য্যং মন্তক্ত্যা যু ভুমিচ্চলি | 
ব্যসনার্শবসংমগ্রমুদ্র্তং মাং বলাদিব || ৯ || 
পুণ্যশ্গীলন্ত ধর্মাআা ত্যব্রতপরায়ণঃ। 
পার্খিবে! নানৃতীকর্তং ন্যায্যো লোকগুকুর্ময়] || ৩ || 
সত্য প্রতিজ্ঞং কৃত্বা তু পিতরং ধর্মাবৎসলং | 
পুণাং কীর্তিমবাপ্প্যামি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতীং || ৪ || 
যদি ভৃত্তি ঈয়ি শ্নেহে। ভক্তিব্বা তব লন্ম্মণ। 
ততো নিৰর্তয়ৈভাং স্বং পাপবুদ্ধিং সন্ুশ্খিতাং || ৫ | 

অনুবাদ। 

রঘুনাথ দেখিলেম যে লক্ষ্মণ আমার প্রতি অতিশয় অন্কুরক্ত, আমার এই ঘটন' 
'উপস্থিত হওয়ায় পিতার প্রতি যখোচিত ক্রোধিত হইয়াছে, তখন শ্রীরাম বিনয় 

গর্ভস্থমধুর বচন সম্মহদ্বার! লক্ষ্মণের ক্রোধের সমতা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ 
ভ্রীতঃ সৌমিত্বে ! ইহা! কিছু আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে, তুমি আমাঁতে যাদৃশী তক্তি ও 
আমা তে অতিশয় প্রীতি করিয়৷ থাক, তন্সিমিত্তই আমাকে এই বিপৎসাঁগরে নিমগ্ন 
দেখিয়। তুমি বল পুর্ব উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২ ॥ কিন্ত দেখ 
পিত। জগতের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু, বিশেষতঃ তিনি অতিশয় পুণাশীল, পরষ- 
ধাণ্মিক, একান্ত সত্যব্রতভাবলম্বী, ভীহার ন্যায় পর্বগুণবেলশ্বী লোক হজগতে 

নাই, অতএব উদৃশ পিতাকে আমি কি রূপে মিথ্যাবাদী করিতে সক্ষষ 
হইব? ॥ ৩ ॥ তান অতিশয় ধর্মভীরু, তাহার প্রতিজ্ঞ আমাকে পুরণ 
করিতেই হুইবে, পিতার প্রতিজ্ঞ! প্রতিপশলন করিলে পর কি ইহলোকে কি পর- 
লোকে পবিত্র যশৌরাশি লাভ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ ছে লক্ষণ! যদি আমার 

প্রতি ভোঁগার প্রগা স্গেহ ও উৎকৃ্! তক্তি থাকে, তবে তোঁমার উপস্থিত এই 
পাপমভিকে এক্ষপেই পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥ 



১৪২ রামায়ণৎ | (২১শ, সর্গ| 

ধর্মাতবনঃ শ্রুতবতঃ ক্তজ্ঞস্য মহাঁত্বনঃ| 
পিতুরস্যাপ্রিয়ং কর্ত,ং নেচ্ছামি মনবাপ্যহং || ৬ || 
যদীচ্ছসি প্রি্নং কর্তং মম নিত্যমভীগ্লিতং | 
ততো ময়ি গতে ভক্ত্য শুশ্রুষ্যো নৃপতিস্তবয়। || ৭ || 
নিব্যলীকেন মনস! প্রতান্ষং দৈবতং যথা । 
এবমের পরং কামং শক্তিতঃ কর্তমর্থনি | ৮ | 
যথ। মাং প্রতি নোতকগ্াং করোতি বন্গধাধিপহঃ| 
তথা শুশ্রুবিত্তব্যেঁহসৌ ভুয়া ময়ি বিনির্গতে | ৯ 11 
যথ। তথ। ন তপ্যেযুর্বনবাসজতে ময়ি |. 
মাতরশ্চাবিশেবেণ শুজআ্রাব্যাঃ সর্বশস্তবপ্ধ। || ১০ || 

ভরতশ্চাপি ধর্মাত্ম! ভ্রষব্যোহহমিব ভয় | 
পরিপাল্যশ্চ যত্তেন মম প্রিয়চিকীর্য ণা || ১১ ||| 

অনুবাদ। 

আমাদিগের পিতা মহাশয় অতিশয় ধর্মাক্মা॥ বেদ বেদান্ত বেস্তা, কৃতজ্ঞ 

স্বভীব, ও মহান্ুভাব, আমি এখন পিতার অপ্রিয় কার্য করিতে মনেও 
ইচ্ছণ করি না॥ ৬ ॥ যদি তুমি সর্বদ। আমার অভিমত প্রিয় কার্ধ্য 

সাধন করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে আমি এই আদেশ করিতেছি যে আমি 

বনে গমন করিলে পর তুমি ভক্তিযৌগ সহকারে পিতার সেব] শুশ্রাষ। করিবে ॥ 
॥ ৭ ॥ যদি শক্তিমত আপনার হিত. সাধন করিতে ইচ্ছ1 কর, তাহা হইলে 
তুমি অকপট হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় পিতার সেবা করিও ॥ ৮ ॥ মহারাজা! 
যেমন আমার প্রতি কখন উৎকশ্ঠিত মনে কোন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করেন না, 
তেমনি আমি বন গমন করিলে পর তুমিও রীতিমত তীহাঁর সেবা করিও, যেন 
তাহার মনে কোন-খেদ উপস্থিত নাহয়। ৯ ॥ হেলক্ষণ! আমি বনবাঁসে 
গমন করিলে পর মাতৃগণের! যেখানে সেখানে বসিয়া আমার নিমিত্ত যেন বিলাপ 

ও পরিতাঁপ না. করেন, তুমি অবিশেষে মাতৃগণের এ রূপ সান্তনা ও সেব। 
করিবে ॥ ১০ ॥ আর তুমি প্রাণাঁধিক ভ্রাত। মহাম্স! ভরতকে আমার ন্যায় 

দেখিবে, আমার মঙ্গল চিন্ত। ঘেমন সর্বদ।. করিয়। খাক, তেমনি ভরতেরও 
নঙ্জল চিন্তা করিবে ও যত্বপুর্ববক তদণজ্ঞ গ্রতিপালনও করিবে ॥ ১১ ॥ 



দি অযোধ্যাকাডঃ । ১৪৩ 

ইমাং ধর্মধুরং গুধ্বামহং বক্ষ্যামি ল্্মণ | 
ভরতেন সহেমাং ত্বং গুব্বাঁ রাঁজ্যধুরং বহ || ১২ || 
ইত্তক্তবচনং রামং বভাষে;জদ্মণত্তদা | 

আপ্রকম্পং স্থিতং ধর্মে পুরন্দরমিবানুজঃ1| ১৩ || 
লোকনাথ গতির্ষা তে সা মমাপি ভবিষ্যতি। 

বনে বত্স্যাম্যহমপি শুশ্রীধাদিরতত্তব || ১৪ || 

ভুয়া তাক্তামহমপি পরিত্যক্ষ্যে পুরীমিমাং | 
ভ্বদ্ূতে ন হি বন্তৃং মে স্বর্গেহ্পি রমতে মনঃ|1 ১৫ || 
যদ্যন্তি ময়ি তে ম্নেহে। ভক্তেহয়ং বীর মাঁমিতি | 
ততো মামনুগচ্ছস্তং ন নিষেছ্ছমিহার্থলি || ১৩ || 
বনে নিবশতস্ভেহহং নানাবনবিচারিণঃ | 

আহরিষ্যামি পুষ্পাঁপি স্বাছুন্যপি ফলান্যহং || ১৭,|| 

অন্নবাদ। 

হে গ্রাণাঁধিক প্রিয় লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে এই এক গুরুতর ধর্দভার প্রদান 

করিয়! কহিতেছি যে তুমি ভরতের সহিত একমত্য সন্ৃকাঁরে এই গুরুতর রাঁজ্যভার 
বহন করিবে, যেন কোন রূপে কাহার ক্রেশ ম| হয় ॥ ১২ ॥ গুর্বকাঁলে স্থুরপতি 
অকপট মনে ধর্দপথের পথিক হইলে পর যেমন তদন্ুজ উপেক্দ্র তীহাকে প্রণয় 
সম্তাষণে বলিয়ী ছিলেন তেমনি রঘ্বুনাথ এই সকল উপদেশ কথা লক্ষমণকে বলিলে 

পর লক্ষমণ সাদর সন্ভাষণে তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ ছে লোকনাথ ! 

হে রঘ্পতে ! আপনি আমায় কি বলিতেছেন? আপনারও যেগতি আমারও 

সেই গতি, আমি আপনার সহ অক্কুবর্তি হইয়া] বনবাসে গমন করিব ও আপনার 

সেবা! শুশ্ধী করিব ॥ ১3 ॥ আপনি, এ অযৌধ্যাঁনগরী পরিত্যাথ করিলে 

'অখমিও পরিত্যাগ করিব, আমি তৌম]। বই জানিনা, হে রঘ্ুনাথ ! আপনার সহিত 

সছবাস বাতিরেকে আমার স্বর্গপুরেও বাস করিতে মনস্গুখী হয় না॥ ১৫ ॥ হে 

বীরপুরুষ ! আমি আপনার অতি ভক্ত, যদি আমার প্রতি স্সেহ থাকে তবে 

আমি এখান হইতে আপনার সহিত অন্থুগমন করিতে ইচ্ছ.ক হুইভেছি আমাকে 

নিষেধ করিবেন না ॥ ১৬ 1॥ আপনি যখন বনে বস করিবেন, তখন আমি 
আপনার জনা নাঁনা বন ভ্রমণ করিয়া উহ সুস্বাদু কল ও সুশীতল জল 

আহরণ করিয়া দিব ॥ ১৭ ॥ 



১৪৪  রামায়ণৎ। (২১ সর্গ | 

সহাঁযন্তে ভবিষ্যামি ছুর্গেযু িষমেষু চ। 
আজ্ঞাকরস্ভে ভৃত্যোহহং ভবিষ্যামি মহাবনে || ১৮ || 

সর্বভাবান্ুরক্তং মাং ন পরিত্যক্তুমহসি | 

পশ্ঠ মামার্যযপুজ ত্বং পুজ্যম্চাসি € গুরুশ মে || ১৯ | 
পানীয়মাহুরিষ্যামি পুষ্পমূলফলণানি চ || 
সাধরিষ্যামি চাহারং ৰনেষু বসতঃ প্রভো || ২০ | 
অনুজানীহি মামার্্য নিশ্চিতং ধন্মবসল। 
তানুগন্তং কৃতমতিং কৃতজ্ঞং শরণাগতং || ২১ || 
ন নিবর্তয়িতব্যোহহং সর্বথা রঘুনন্দন | 
নহি রাম ভয়! ত্যক্তো জীবেষমিতি মে মতিঃ1| ২৯ || 
ন নিবর্তয়িতুং শক্যা বুদ্ধিরেবা মম স্থির] | 
স ভবাননুজানাতু মমান্বগমনং বনে | ২৩ || 

অন্নবাদ! 

ছে রঘ্ুনাঁথ ! মহাঁবনে ভ্রমণ সময়ে কি ভ্রম প্রদেশ কি উন্নভাঁনত স্থান 
সর্বব্ধে আপনার সহায় হইব, এবং আঁজ্ঞাকারী এই ভৃত্যকে যখন বাঁ]; আদেশ 
করিবেন তখনি তাহী সম্পাদন করিব ॥ ১৮ ॥ হে সাধুচরিত ! আমি সর্ব 

প্রকারে সর্বধতোভাবে আপনার অন্থগত, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়।! গমন 

কর! কোনমতেই আপনার উচিত হইবে নাঃ বিবেচন| করিয়] দেখুন, আপনি আমার 

কেমন মাননীয়, একে পিতার জ্যে্ঠসন্তান, স্থতরাং জ্যোষ্টভ্রাত1 আমার বিশেষরূপে 

পুজনীয় গুরু | ১৯ || অতএব হে প্রভে৷ ! বিজনবনে অবস্থানের সময় আপ- 
নার জন্য নানাবিধ পুঙ্প সুস্বাছ ফল মল ও শীতল জল আহরণ করিয় দিব, 
যাহাতে আপনীর আহার ক্রিয়া! সম্পাদক হয় তাহা] সাধন করিব।| ২০ ॥ 

হে আর্ধা হে ধর্মশীল! আপনার সহিত আমি বনে গমন করিব নিশ্চয় করিয়াছি, 
অন্ধ গ্রহসহকারে 'আম্ধকে নিশ্চিত অন্ুমতি প্রদান করুন, আমি এ উপকার কখন্ 

বিশ্মাভ হইব না এঁশরণাঁগত ভূতোর প্রার্থনা স্বীকার করুন| ২১ ॥ হে 
রত্থুকুলপ্রদীপ! 'আপনি কোনমতেই আমাকে নিবর্ভ করিবেন ন1, আপনি আনাকে 
পরিত্যাগ করিলে আপনার সঙ্গ ব্যতিরিক্ত একক্ষণও জীবন ধারণ করিতে পারিব 
ন] ইহ] আমি মনে নিশ্টর়্জীনিয়াছি || ২২ || আপনার অন্থগমনে আমার 
এমনি দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথ| হইবার নহে, অতএব 
সন্থুগ্র্থ পুর্ববক আপনার সহিত বনগ্রমনে আমাকে অনুমতি করুন| ২৩ ॥ 
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সোহনুনীতো বনুবিধং লঙ্গঘণেন.যশন্বিনা। 
বাঢ়মিত্যব্রবীত্রামে। লক্গমণং ভ্রাভৃবৎ্সলং || ২৪ || 
সহ যাস্যামিতসৌমিত্রে স্বয়াহতুগহনং বনং | 
তবান হি পরমো বন্ধুঃ সখা ভক্ত প্রিয়ন্চ মে | ২৫ || 

তথা তু রামং গমনে ধৃতব্রতং 

সমীক্ষ্য দেবী রুদতী ভূশাতুর1। 
উবাচ ভুয়ো জবদয়েন তপ্যতা 

্খোচিতা দুঃখপরিপ্রীতা ভূশং || ২৩ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লঙ্ষণান্ননয়ে| 
নাম একবিংশতিঃ সর্গঃ || ২১ || 

অন্বাদ। 

বশস্মী লক্ষণ এই রূপ অশেষবিধ বিনয় করিলে পর ভ্রাভৃবসল প্রীরাঁম 
লক্ষণ কর্তৃক অন্ুণীত হইয়া] আপনার সহিত লক্ষণের অন্থগমন অঙ্গীকার করি- 
লেন | ২৪ | এবং লক্ষমণকে নপ্বোধন করিয়! বলিলেন ছে সৌমিত্রে | তুমি 

আমার পরমবন্ধু ও প্রিয়সখা! আমার প্রতি অতি ভক্তিমান ও আমার পরম প্রণয়া- 
স্পদ, অতএব আমি অবশা তোমাকে সঙ্গে লইয়] গছনবনে গ্রমন করিব ॥ ২৫ ॥ 
রাজমহিষী কৌশল্য1 দেবী প্রাণ সমান প্রিয়সন্তান গ্রামকে বনগমন বিষয়ে দট 
নিশ্চয় দেখিয়। অতি কাতর] হইয়| রোদন করিতে লাগিলেন, মহ্থারাঁজ্ঞী চিরকাঁল 
উচিত স্থুখভোগ করিয়াঁচছেন, ক্ষিন্ত সে সময় গাঁচরূপ পরিতাপিতা অতিশয় ছুঃখে 

নিমগ্ন! হইয়। পুবর্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্ব্রিংশতি সাহা ঝুন্বীকীয় রামীয়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
লক্ষণের অনুনয় নামে এক বিংশতি সর্ণ সমাপন || ২১ ॥ 

( ১৯ ) 
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ঘ্বাবিংশতিঃ সর্গঃ| 
যদি ধর্ম্মং পুরক্কৃত্য পুক্র বর্তিতুমিচ্ছনি। 
ততো] মে বচনং ধর্ম্ম্যং শুগু ধর্মভৃতাস্বর || ১ || 
ত্বং হি লদ্ধে। ময়! কচ্ছ্ৈত্তপোির্নিয়মৈস্তথা | 
বচনং মে ভয় কার্ধ্যমত্তঃ পুর বিশেবতঃ || ২ 1 
আশৃুয়। পরয়] রাম শিশুজ্বং পরিপালিভঃ। 
৩০ সমর্ধোহদ্য মাং দীনাং পরিরক্ষিত মহদি || ৩ || 

পশ্য মামদ্য পুত্র ত্বং জীবিতেন বিযোজিতাঁং । 
ন সকামাং সপত্বীং মে কৈকেয়ীং কর্তুমহসি || ৪ || 
ন চাঁপি রাম শক্তাহ্ং বিপ্রকারান পথ থ্রিধান্। 
সোচুং সকাশাৎ কৈকেয্যাঃ পরিভূতা বিশেষতঃ || ৫ || 
নিত্যকালং সপত্বীভিভূশিং বিপ্রকৃতা নতী। 
পুক্রচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য ভবামি ভুস্থমানসা || ৬ || 

অগ্গবাদ। 
হে পুত্র শ্রীরাম! যদি তুমি ধর্মকে অগ্রতঃকরতঃ দিন যাপন করিতে ইচ্ছ হও, 

হে ধর্মিকশ্রেষ্ঠ! তবে আমার নিকটে কিঞ্চিৎ ধর্মে(পদেশযুক্ত বাক্য তুমি শ্রবণ 
করছ ॥ ১ ॥ হেরাম! আমি কত উপবাঁস কত ভপশ্যা কত যাঁগযজ্ঞ করিয়] ভবে 

তোমাকে লাভ করিয়াছি, এই জন্য আমি তোমাকে যাহা বলিব, বিশেষ রূপে 

তোমার তাহ প্রতিপালন কর। কর্তব্য হইবে 11 হ || অরে বগুস রাম! 

আমি মনে মনে কত আশ! ভরসা করিয়। তোমাকে শিশুকালাবধি প্রাতপালন 

করিয়াছি, তৃমিও ম্কর্তৃক প্রতিপাতিত হইয়| প্রাপ্ত বয়সে নমর্থ হইয়াছ, এক্ষণে 

দুর্দশাপন্ন। দীনা'জননীকে দুংখজাল হইতে রক্ষ? কাঁরভে বত্ববান্ হও || ৩ ॥ 
অরে বন! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ সদ্য তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ 
বিয়োগ হইয়া! বাইবে, অতএব তুমি আমার সপত্রী কৈকেছীর চিরাভিলাষিত 

এই মনোবা্ণ পরিপুর্ণ করিতে ব্যাথা হইও না॥ ৪ ॥ আমি কৈকেয়ীর নিকট 
পরাভূত হইয়1| থাকিতে শক্ত। হইব না, অরে বৎস! বিশেষতঃ ততুকৃত বিবিধ 
অপকার সহ্য করিয়| কোনক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব ন।॥ € ॥ বৎস 

রাম! চিরকাল সপত্বীগণেরা আমাকে প্রাণে জ্বালাতন করিয়াছে, এক্ষণে 

পুল্পরূপ কল্পপাদপ, ছায়াকে আশ্রয় করিয়া! কিছু দিন স্স্থমন] হইব প্রত্যাশ। 
করিয়! রহিয়াছি॥ ৬ ॥ 
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সাহমদ্য ন শক্লোমি জীবিতৃং শর্বরীমিমাং | 
ফলিন! পাদপেনেব ফলকালে বিযোক্জিতা || ৭ || 
মা পুভ্বক বচঃ কার্ধাঁঃ স্ত্রীবিধেয়স্য ভূপতেঃ। 
কামকারপ্ররৃত্তস্য ছুস্কৃতেরশুচেরিব || ৮ || 
যাহতীত্য ধর্ম পৌরাণমিক্ষকুপৎ-কুলোচিতং 

ভ্বামতিক্রম্য ভরতমভিষেক্তমিহেচ্ছতি 1 ৯* 1 
অপি চেয়ৎ পুরা গীতা গাথ] সববত্র বিশ্রুতা। 
মহন] মানবেক্দ্েণ তাং শ্রুত্বা যে বচঃ কুরু || ১৭ || 

গুরোরপ্যবলিপ্রস্য' কার্যযাকার্ষযমজানতঃ | 
কামকার প্ররৃত্তপ্য ন কার্ধাগুব্রবতো বচ211" ১১ | 
দশ বিপ্রানুপাধ্যায়ো গৌরবেণাতিরিচ্যতে | 

উপাধ্যায়ান দশ পিতা তখৈব ব্যতিরিচ্যতে || ১২ || 

অনুবাদ | 

অরে বস! তোঁমাকে বনগমনে উদাত দেখিয়| আমার সেই আশা এককালে 

ছিন্রতিন্ন! হইয়া গেল । আমার চিরীভিলফিত আঁশাপাঁদপ ফলিবার কীলে বিনক্ট 

হইল, অতএব রাম তোমাঁকে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি এই রজনীকে সজীবনে 

ক্ষেপ করিতে সক্ষম হইব না ॥ ৭ ॥ রেপুজহেরাম! তুমি স্ত্রী পরতন্ত্ ভূপতিক 

কথায় কখনই ভুলিহন? তাঁহ]র কথ! প্রতিপালন করিবার কোন প্রয়োজন করে 

না। কেনন| মহারজ একান্ত কামাসক্ত, তাহার ন্যায় দুক্ষল্দমী আর জগতে নাই, 

এবং তিনি সর্বদা অশুচি॥ ৮ ॥ অরে আরাম! দেখদেখি তোমার পিত। কেমন 

ধার্শিক? তিনি ইক্ষণকুলের কুলোচিত আচার ব্যবহার রীতি নাতি কিছুই 

প্রতিপালন করিলেন না, তুমি তাহার জোষ্ট সন্তান অশেষ গুণনিধান, ভৌমাঁকে 

বনে দিয়! তরতকে যৌবরীন্দ্যে অভিষিক্ত করিবেন ইহাই ইচ্ছা করিয়াছেন। ৯ ॥ 

রে বস! এই এক চিরন্তনী বাঁণী সর্বত্র প্রচবরিতা রহিয়াছে, মাঁনবেক্দ্র মন্থর মহা- 

শয় বলিয় গিয়ীছেন, আমি সেই বচনের যথার্থ মর্শমীন্থসাঁরে তোমাকে, উপদেশ 

দিতেছি তুমি তাহাই করহ ॥ ১০ ॥ মন্থ লিখিয়াছেন, সদ্সদ্ধিবেক শুন্য ও 
গর্বিত ও কাঁমমোহিত ব্যক্তি যদিও গুরুতর মাঁননীয় হন তথাপি তীহাঁর বাক্য গ্রহণ 

করা কর্তব্য নে ॥ ১১ ॥ যেমন অধ্যাঁপয়িত। গুরু দশজন ব্রাহ্মণ হইতে গৌরবে 

অধিক হন্, তেমনি দশ জন উপাধ্যাঁয় হইতেও পিতার গৌরব সমধিক হয় ॥ ১২ ॥ 
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পিতৃন দশ চ মাতৈকা সর্ধাত্বা পৃথিবীং বিভো। 
গুরুত্েনক্রভিভবতি কোহভ্তি মাতৃনমো গুরু || ১৩ || 
পতিতা গুরুবস্ত্যাজ্যা মাতা তু ন কথঞ্চন। 
গর্তধারণপোবাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী || ১৪ || 
সাহং তে পিতৃতো রাম ধর্মাতো গৌরবাধিকা ৷ 
মানলীয়া বিশেষেণ যথা ধর্মমাবিদো বিছুঃ1| ১৫ || 
অতো মমাপি তে কার্ষ্যং শাসনং গুরুবশুসল। 
অভিবেচ্যস্ব ধর্মেণ রাজ্যে রাজীবলোচন || ১৬ || 

ষদ্দি ত্বমেতম্মম ভাবিতং হিতং কুলোচিতং সৎপুরুষৈরনুষিতং | 

যথাঁবহুক্তং ন করিষ্যসে ততশ্চিরায় যাস্যামি যমক্ষয়ং মৃতা || ১৭ || 
ইত্যাঁষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবাঁক্যং 

নাঁম ছাঁবিংশঃ সর্গঃ || ২২|| 
অনুবাদ । 

সসীগর1 ধরাঁমগুল তুল্য। গর্তধারিণী মাতা দশগুণে পিতা হইতে গুরুতর 
জাঁনিবে, অতএব সর্জাঁপেক্ষা মাতার গুরুতা হয়। অতএব জননীর সমান গুরু 

আঁর জগতে কে আছে? অর্থাৎ মাতার তুল্য গুরু কেহই নাই ॥ ১৩ ॥ অন্যান্য 
গুরুগণেরা পতিত হইলে ত্ধহাদিগকে ত্যাগ করা যাক্স, কিন্তু মাত তাদৃশী পতিতা 
হইলেও [তাকে কোন মতে পরিত্যাগ, করা যায় না, যে হেতু তিনি গর্তে ধারণ 

করিয়াছেন ও ভূমি হইবার পর লালন পালন করিয়ীছেন,অতএব জননীই সকল 
অপেক্ষ1 মমদিক গৌরববতী হয়েন ॥ ১৪ ॥ বৎস শ্রীরাম ! ধর্মতঃ বিচার করিলে, 
আমি তোমার পিতা হইতে অধিক গৌরবশালিনী এবং বিশেষরূপে মাননীয় 
তাহাতে সন্দেহ নীই | ধর্মবিৎ সাধুর] এই কথ] বলিয়। গ্রিয়াছেন ॥ ১৫॥ হেগুরু 

বসল ! ছে ধন্ম বসল শুারাঁম ! অতএব আমারও অন্থমভি তোমায় অবশা প্রতি 

পালন করিতে হইবে, ভুমি বেদ বিধানাস্থসাঁরে অভিষিক্ত" হইয়া সমস্ত সমাজোর 
ভার আপন হস্তে গ্রহণ করহু॥ ১৬ ॥ রে বৎস শ্রীরাম! আমি যে সকল হিত- 
কথা তোমাকে উপদেশ করিলাম, ইহা এই বংশের কুলক্রমাগত রীতি, পুর্ববতন 
সতপুরুষের1 ইহাই অন্থষ্ঠান করিয়। গিয়াছেন, যাহা যাহ] তোমাকে বলিলাম যদি 
তুমি সেসকল কথার প্রতিপালন না কর তবে আমি চিরকালের নিমিত্ত মৃতা 

হইয়া বমালয়ে গমন করিব 1 ১৭ ॥ 

ইতি চতুর্ব্রিংশভি সাঁহত্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোৌধ্যাকাডে 
কৌশল! বাক্য নাম ছ্বাবিংশতিও সর্গ৪ 0 হ২ ||. 
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ব্রয়োবিংশতিঃ সর্গঃ | 

অথানুনেতৃঞ্চক্রেহসৌ” মাতরং,যতু মত: | 
প্রশিতৈর্দধুরৈর্ববাক্যৈহেতুমতিশ্চ রাঘবঃ || ১ || 
মম চৈব ভবত্যাশ্চ রাঁজা প্রতবতি প্রভভূঃ | 
ন প্রভূতমতত্তেহভ্তি মম দ্বেবি নিবর্তনে || ২ || 
দাতৃমর্হলি মেহনুজ্ঞাং দেবি ধর্শভৃতাম্বরে*। 
বনবাপায় বর্ধাণি নব পঞ্চ চ সুব্রতে || ৩ || 
ভর্তা! হি দৈবতং স্ত্রণাঁৎ ভর্তা চেশ্বর উচ্যতে | 
অতন্তে শাসনত ভর্ত এ ব্যাহস্তব্যমের হি || ৪ || 
পুনরাগমনং মে ভবমদ্যাশংসিতুমর্হসি | 
যতত্রতা নিত্যমেব ভর্ভবাঁরাধনে স্থিত || ৫ | 

অনুবাদ । 

অনন্তর গ্রীরামচন্দ্র প্রযত্ব সহকারে সকরুণ এবং সুমধুর অথচ সহেতুক বচন 

বিন্যাস দ্বারা জননীর নিকট অশেষবিধ অস্থনক্ বিনয় করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ 

হে জননি কৌশল্য1 দেবি ! মহীরাঁজা! আপনার এবং আমার উভয়েরই প্রভূ হয়েন, 

আমাদিগকে যাহা অন্থমতি করিবেন তাছ। আমাদিগকে অবশ্য প্রতিপালন করিতে 

হইবে, অতএব ছে দেবি ! আমার বনগমন নিবারণ করিবায় প্রভূত আপনার 

নাই ॥ ২ ॥ হেন্সুব্রতে হে জননি ! কি রূপে ধণ্মরক্ষা1! করিতে হয় আপনি ভাজা 

বিলক্ষণ অবগত আছেন, পিতার অন্কুমতিক্রমে চতুর্দশ বৎসয়ের জন্য আমাকে 

বনবায়ে গমন করিতে হইবে, অন্ষুগ্রহ পুর্বাক আপনি আমাকে অন্থমতি প্রদান 

করুন্॥ ৩ ॥ হে মাতঃ! স্বামীই স্ত্রীলোকের গুরু ব্বীমীই ঈশ্বর অন্তএব আপনার 
পরমগ্ডরু ভর্তার শাসন কি আপনি অন্যথ] করিতে পাবেন? ইহা কোন মতেই 
অনাথ! করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥ ভবে তাহাতে আপনি আমার পুনরাঁগমনের 

সমক্ন অবধারণ করিয়] দিতে পারেন কিন্ত গমনের প্রতি হোধ কারিতে পারেন না, 

কেননা পতিব্রভা কুলক্কামিনলীগণের। প্রাণপ্রণে ্বামির আরাঁধনাতেই নিয়ভ অব- 
স্থান করেন ॥ ৫ 
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তীর্ণপ্রতিজ্ঞ এব্যামিঃতত্প্রসাঁদাঁদহং পুনঃ। 
অরিষটঃ কুদ়ী৷ চেহং তন্মাৎড সংশাম্য মা শুচঃ || ৬ 11 
কুলে জাঁতানি বিস্তীর্ণে রাঁজ্ঞামমিততেজসাং। 
সদ্দাণাখ্যাতযশসাংকোশলানাং মহাতনাং || ৭ || 

কুলশীলগুণাঁচারধর্মমজ্ঞাসি যতব্রতে । 
সা কথং শাসনং ভর্ত রতিবর্তিতৃমর্হসি | ৮ || 
দৈবত্তং তে গুরুশ্চৈব তর্তা দেবি প্রসীদ মে। 
মতন্নেহান্নার্থসে তস্য মতমুতক্রম্য বর্তিতৃৎ || ৯ | 

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়। কার্য) মহাত্মনঃ | 
শ্রেয়! হোবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ || 55 | 
কার্কশ্যাদ্বালভাবাঘ। ন কুর্ধযাং চে পিতুর্বর্চঃ | 
ততোহহং প্রতিবিদ্ধঃ স্যাঁং ভবত্যা বিনয়েপ্নয়। || ১১ || 

অন্বাদ | 

অতএব ছে জননি ! আঁমি আপনার পাদপদ্স প্রসাদাৎ প্রতিজ্ঞ ভার হইতে উত্তীণ 
ছইয়] পুনর্ববার গুছে আগমন করিব, 'অর্থাৎ পিতৃআক্ঞ! প্রতিপালন করণানন্তর 

আমি গ্ুহে আগত হইলে পর তবে আমার সমস্তমজ্ল হইবে ইহা আমি নিশ্চয় 

অবধারণ] করিয়াছি এ জন্য আপনি কোন রূপে শোক করিবেননা শীতল হুউন্ 
॥৬॥ আপনি যে অপরিমিত পরাক্রান্ত মহাত্মা কোশলরাজগুছে জন্মগ্রহণ করি- 

যাছেন, সেই বংশ অতি বিস্তীর্ণ, এবং ভাঁসবদিগের গুণগণে ও যশোরাশিতে ভূবন 

ভরিয়া রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ যত্িত্রতাবলম্বিনি হে জননি! আপনি কুলু শীল গুণ 
আচার ধর্মপ্রভৃতি সকলি বিদ্রিত আছেন, অতএব স্বামির অন্থুমতি অতিক্রম কর! 

আপনার পক্ষে কৌন মতেই উচিভ নহে ।। ৮ ॥ হে দেবি! ভর্তাই আপনার 

দেবতা ও ভর্ভাই আপনার গুরু, আপনি প্রসন্ন হউন্, আনার প্রতি শ্বেহবশতঃ 

স্বামীর মত অতিক্রম “করিয়া আপনার অবস্থান করা হইতে পারেন] ॥ ৯ 11 
ছেমাতঃ! আমি মাতা পিতা পরমগ্ডরু তাহার আজ্ঞ! প্রতিপরীলন করিব, 

তাহাতে কোন বিচার করিব না, ইহাতে আমার এবং আপনার উভয়েরই মঙ্গল 

জানিবেন, বিশেষতঃ আমার পক্ষে অতিশয় মঙ্গলকর হয়।। ১০ || পিতা অতি 

নিষ্ঠ,র আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই হউক, অথবা আদার বাল্যাবস্থা বলিয়াই 

হুউক্ যদ্দি পিতার বাক্য প্রতিপালন ন1 করি, তাহা! হইলে পরে আপনিই বিনয় 
স্পৃহায় আমাকে তিরক্কীর করিবেন | ১১ || 
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কিং পুনর্যযস্য মে দেবি স্বভাবনিয়ত! মতিঃ | 
ভূয়োহপি বঞ্ধনীয়ৈব ভবত্য। ব্য | ১২ | 

ন মেরাজ কিঞ্চিদপি বক্তব্যো মদপেক্ষয়া | 
প্রতীপমপ্রিয়ং বাপি ন,চ কার্ষ্যং প্রসীদ'মে || ১৩ | 
কৈকেয়ী বা মহভাগা। ভরতে] বা মহাযশ1ঃ। 
অপ্পমপাপ্রিয়ং বাক্যং ন বক্তব্যো প্রসীদমে || ১৪ | 
যথাহমেব দ্রষ্টব্যো ভরতঃ সর্ববধা তয়] 
কৈকেয়ী ভগিনীবচ্চ ব্য স্নেহতততয়া || ১৫ || 
বিরুধ্যন্তে ন বলিভি্বু দ্বিমস্তঃ কথঞ্চন | 

বলহীনৈরপি তথ] বিরুধ্যন্তেন সংহতৈঃ || ১৬ || 
তৎকথং লহ পিত্রাহং বিরুধ্যেয়ং মহাত্মনা। 
ভ্রাত্রা বা ভরতেনাপি ভক্তেনানপকারিণা || ১৭ || 

ধন্মাত্ন। বিনীতেন প্রাণেভ্োহপি প্রিয়েণ চ। 

কথং নাম বিরুধে)য়ং সহ তেন মহাত্মন1|| ১৮ || 

অনবাদ | 

হে দেবি! আমি আর অধিক কি বলিব, পিতার নিদেশ প্রতিপখলন করি- 
বার জন্য আমার বুদ্ধি স্বাভাবিক নিশ্চিত হইয়| গিয়াছে, ইহার পর আবার 
বিনয়জ্ঞ। আপনিই বিনীতভাবে আমার বুদ্ধি বুত্তি করিয়। দিবেন।| ১২ ॥ 
আমার জন্য আপনি মহারাজাকে কোন কথা অন্থরোধ করিবেন ন1, এবং 

বনগমনের প্রতিকুলাচরণ বা অন্য কোন অহিত অন্ুষ্ঠীনও করিবেন না, আমি এই 
প্রীর্থনা করিতেছি আমার প্রতি প্রসন্ন] হউন্ || ১৩ ॥| মহাতাগ। বিমাঁতা কৈকেয়ী 
দেবীকে অথব। মহাযশস্থী ভরতকেও কখন কোন অপ্রিয় কথা বলিবেন ন1,আপনি 

প্রন্ন॥। হইয়। আমাকে এই আ।জ্ঞ| করুন| ১২ 1॥ হে মাতঃ! আপনি আমাকে 

যেরূপ ন্নেহে দেখিয়া থাকেন ভরতকেও সর্বদা তেমনি শ্ঁহে দেখিবেন, কৈকেয়ী 

দেবাঁকে স্েহবশতঃ ভথিনীর ন্যায় দেখিবেন || ১৫ || বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যেমন 

বলিষ্টদিগ্ের সহুত কখন কোনমতে বিরুদ্ধচরণ করেন না, তেমনি মিলিত দুর্ববল 

দিগের ও সহিত বিরোধ করেন না॥ ১৬ ॥ তবে আমি কিরূপে মহাত্মা পিতার 
সহিত বিরোধ ও অনপকারী প্রিয়তম ভক্ত ভ্রাঁত1 ভরতের সহিত বিরোধ উপস্থিত 

করিব? ॥ ১৭ || ভরত অতি ধর্নাশীল, বিনীত স্বতাব, এবং প্রাণ হইতেও 

আমার প্রিয়তম, ঈদৃশ ভরতের সহিত আমি কেমন করে বিরোধ করিব? ১৮ ॥ 
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পিত্রা দত্তং যৌবরাজ্যং ভরতো। যদ্যবান্দ্যতি | 
তত্র দোষ্লেছাতত কত্তন্য ভরতস্য মহাতঅনঃ || ১৯ || 

অভিসৃষ্টং পুর। রাজ্ঞ। কৈকেয়ী ভর্ভূতে। বরং। 
যদি গৃহ্কাতি কম্তসা দোবভ্তত্র ব্রবীহি মে || ২০ || 
রাঁজ। চ প্রাক্ প্রতিশ্রুত্য দদধাত্যন্যৈ বদা বরং । 
তীঁতোহুনৃতাৎ তত্র দোষঃ কো রাঁজ্ঞঃ সত্যবাদিনঃ1[ ২১11 
ব্যক্তমেতণ্ড পরং ধর্্মং ভর্তা তে দেবি মন্যতে 
চলেছি ধন্মাদ্রাজেতি ন স কালো ভবিষ্যতি || ২২ || 
শ্রতধর্মার্থতত্ত। হি সাধুঃ সত্ৃত্তমাশ্রিতঃ | 
সত্যজ্ঞঃ সত্যবাগ্রাজ! ন হি ধশ্মাচ্চলিষ্যতি || ২৩ | 

সা ত্বং সদ্ৃত্তকুশল। চ্ছিন্নধর্মার্থসংশয়া। 
ন ধর্ম্মজ্ঞং নরপতিং দৌষতো গন্তমর্হসি ॥ ২৪ || 

অনুবাদ । 

যর্দি পিত1 ভরতকে যৌবরীজ্য প্রদান করেন, ও ভরত ভা! গ্রহণ কর্দিজে 

ভাহাঁতে মাতা! ভরত কিরূপে দোষী হইতে পারে?॥ ১৯ ॥ পুর্বকালে 

মহারাজ। আপন প্ররিয়পত্ঠী কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে যদি 
কৈকেয়ী প্রতিশ্রুত রাজার নিকট হইতে সেই বরই চাঁহয়] 'লয়েন তাহাতে 

রাঁজার প্রতি কি দোষ দেওয়া যাইতে পারে ।|। ২০ ॥ রাজ! পুর্বে বর প্রদান 
করিবেন কৈকেম়্ীর নিকট এই মাত্র প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এক্ষণে মিথ্যা কথার 
ভয়ে সেই বর যদ্দি তান্ধীকে দিয়াছেন তাহাতে সত্যবাদী নৃপবরের কি দৌষ হইতে 
পারে? ॥ ২১ ॥ হেদেবি! আপনার ভর্ত। মহারাজ সত্য পাঁলনই পরমধর্ন্ অব- 

ধারণ করিয়াছেন, অভএব তিনি যেধর্ হুইতে বিচলিত হইবেন এমন কাল 

কখনই হইবে না॥ ২২ ॥ মহারাজ অতি সাধুস্বভাব সর্ঝদ। বেদণর্থ ও ধর্্মার্থের 
তত্বাহুসন্ধানে রত+ সচ্চরিত্র, স্ভরচ্যর মর্দদজ্ঞ, এবং সত্যবাদী, তিনি যে ধর্ম হইতে 
বিচলিত হইবেন কোন মতে ইহা সঙ্গত হইতে পারে না।। ২৩ 11 হেজননি! 

ভাঁপনি এমন সদাশয়া ও স্ুচরিত। ধর্শার্থ বিষয়ক ছিন্ন সংশয় অর্থাৎ ধর্ম্দ- 
বিষে তোমার কোন্ সংশয় .নাই, অতএব ধার্মিক নরপতিকে দোষে লিগ 
কৰআ' পনকাঁর পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে || ২৪ ॥ 



২৩শ, বর্গ |) অযোধ্যাকীপ্ত ॥ ১৫৩ 

প্রসীদানুনয়ামি ত্বাং ২ 

অনুজানীহি মাং মাতর্বনবাসায়!দীক্ষিতং || ২৫ 
এবং স রামে গত বুদ্ধিভাবে 

বনং প্রবেষ্টৎ সহ লঙ্গমণেন। 
ভুয়ো বচঃ সান্গনয়ং বভাষে 

তাং মাতরং ধর্মভূতাং বরিষ্টঃ | ২৬ |! 

ইত্যার্ধে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে কৌশল্যান্গনয়ে! নাম 
ব্রয়োবিংশঃ সর্গ? || ২৩ || 

অনুবাদ | 

হে মাতঃ ! আপনি প্রসঙ্গ হউন্ আমি আপনকার নিকট বিনয় বচনে প্রার্থন। 

করিতেছি, আমাঁকে কোন মতে ইহার অন্য মত অনুমতি করিবেন না আমি বন্- 
বাসে গমন করিব বলিয়! দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছি, আপনি অন্থুগ্রহ পূর্বক এই অন্থ- 

মতি করুন।॥ ২৫ || এইরূপে ধার্িকবর শ্রীরামচন্ত্র দ্বেষতীব পরিহার পুর্বক 
অন্ুজ ভ্রাত। 'লক্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিবার মানসে সবিনয় বচনে পুনর্ধার 

জননীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাঁহত্র্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাঁকাণ্ড 
কৌশল্যার নিকট অনুনয় নামে ত্রয়োবিংশতিঃ সর্গর ॥২৩॥ 



১৫৪ রামায়ণ [ (২৪, সর্গ 

চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ | 
ইত্যুক্ত জননীং রামো ধর্নাআনুনয়ং বচঃ। 
শ্থিতাং ধ্যানপরাং দীনাং পুনর্বচনমত্রবীৎ || ১ || 
তবয়া দেবি ময়া চৈব স্থবেয়ং নৃপতিশাসনে | 
রাজা ভর্তা গুরুশ্চৈব সর্ববষামীশ্বরশ্চ নঃ1| ২ || 
ইমানি তু বিকত্যাহং বর্ষাণি নব পঞ্চ চ। 
বনে পুনরুপারৃত্তঃ স্তাস্যামি তব শাসনে | ৩ || 
ইতুক্তা সা প্রিয়ং পুজ্রং বাম্পপর্য্যাকুলং বচঃ। 
উবাচেদং সপত্বীনাং বন্তং মধ্যে ন মে ক্ষমং || ৪ 1] 
নয় মামপি পুভু ত্বং বনং বন্যমৃর্গাকুলং। 
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃত। পিতৃরপেক্ষয় || ৫ |! 

অগবাদ 

ধর্দশীল শ্রীরাঁঘচন্দ্র জননীকে এইরূপে সবিনয় বচনে €নবেদন করিলেপর 

তাহাকে অতি দীন] ও ধান নিমীলিত নয়ন। দেখিয়। পুনর্বার অতুযুদার বাঁকে 

প্রবে।ধ দেয়! বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে মাভঃ"? আপনাকে ও আমাকে মহা 

রাজার আঁজ্ঞামতই অবস্থান করিতে হইবে, কেননণ তিনি সকলের রাজা, 

এবং প্রতিপালক্ষিত প্রভূ বটেন, তথাপি আমাদিগের সর্ধ প্রকারে গুরু 

এবং উশ্বর হয়েন ॥ ,২ || আমি এই চতুর্দশ বশুসর মাত্র বনেবিছরণ করতঃ 

জুরায় পুনরাঁগমন ক্রিয়া] আপনার শাসনে অবস্থান করিব ॥ ৩ ॥ প্রিয়সন্তান 
ঈারমের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়। কৌশলা] দেবীর নয়নে দরদরিত 
ধার বহিতে লাখিল, নেত্রজলে পরিপ্লুতা হইয়া প্রিয্নতনয়কে বলিলেন, ছে 
বস! আমি তোমাকে বনে পাঠাইয়া সপত্রীদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে 

স্ারিব না ॥ ৪ || হেপুত্র ! বদি তুমি পিতাঁর অন্ুমতিক্রমে একান্তই মৃগকুল 
কুল কাননে গমন করিবে নিশ্যয় করিয়াছ, তবে আমাকেও. সমভিব্যাহারে, 



শ, নর্খ।)  অধযোধ্যাকাওঃ | ১৫৫ 

তাঁং তথা ক্রবতীং রাঁমঃ পুনর্বচনমত্রবী্ড | 
জীবতপত্যাঃ স্ত্িয় ভর্তা দৈবতং ন প্লুনঃ কুতঃ | ৬ 11 
তবত্য। মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ | 
অতো নার্াম্যহং নেতং ত্বানিতো নগরাদ্বনং || ৭ || 
ন চান্টগন্তং ন্যায্যোহহত্ুজীবৎপত্যা স্য়াপিচ | 
মহা বা ছুরাআা বা পতিরেব গতিঃ স্ড্িয়াঃ 11 ৮ 1 

কিং পুননূ্পিতির্দেবি মহাআ দয়িতশ্চ তে 
ভরতশ্চাপি ধর্মমত বিনীতো গুরুবৎসলঃ1| ৯ || 
অনংশয়ং যখৈবাহং পুত্রস্তে ধর্মতস্তথ। | 
সত্োহধিকতরাং পুজাঁং ভরতাদপ্যবাদ্দ্যসি 11 ১০ || 

অন্গবাদ 

কৌশল্য। যখন সমভিব্যৰহাঁরে গমনের উল্লেখ করিলেন তখন রশ্বুনাথ পুনর্বার 

তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, মাঃ ! যেব্ত্রীর পতি জীবিত থাকে,ওাহার উপর সম্তা- 

নের প্রভূত করিবার কোন ক্ষমত। নাই, পতিই স্ট্রীদিগের অধিদেবতা। যাহা করি- 
বেন তাহাই হইবে || ৬ ॥। এক্ষণে মহারাঁজীই আপনার ও আমার উপর একান্ত 
প্রভূ, তিনি আমাদিগ্রকে যাহা বলিবেন অবশ্যই তাহা সম্পীদন করিতে হইবে, 

অতএব আপনাকে ভবন হইতে বনে লইয়া যাইবাঁর ক্ষমত। আমার নাই || ৭ || 
আপনার পতি জীবিত আছেন, পুক্রবলিয়! আমার সহিত 'মন্থগমন করা আপনা 
কোনমতেই উচিত নহে, কেন না পতি মহাত্মাই হউন্, আর ছুরাত্াই বা হউন্, 
স্্রীলোকদিগের পঞ্টি ছাঁড়। অন্য গতি নাই ॥ ৮ ॥ হেন্মাতঃ ! বারবার আঁপ- 

নাকে আরকি বলিব? ভুপতি অতি মহোদয় উদার স্বভাব» অথচ আপনার 

প্রিয়তম ও মাননীয়, আর মহাত্মা ভরতও অতি বিনয় সম্পন্ন এবং গুরুলোকের 
প্রতি একান্ত অন্থরক্ত॥ ৯ ॥ আমি যেমন নিঃসমন্দেহ আপনার গর্তজাত সন্তান, 

ধর্মতঃ ভরতও আপনার তেমনি সন্তাঁন, তাহাতে সন্দেহ করিবেন না, অতএব আমি 

আপনার যেরূপ সেবা শুশ্রুষ] করিয়া থাকি আমার অপেক্ষাঁও সমধিক ভক্তি ও 

প্রীতি সহকাঁরে তরতও আপনার গুজা করিবে ১০ 1! 



৫৬ রামায়ণৎ 1]. (শ। অর্থ । 

নহি কিঞ্জিদকল্যাঁণং তন্মাদামর্ষয়াম্যহং | 

যথ! তু মরি নিশ্কান্তে পুভ্রশোকেন মে পিতা |; ১১ || 
অতিমাত্রং ন সন্তপ্যেৎ তথা ত্বং কর্ত,মর্ঘসি । 
কার্ধাঃ প্রতাগ্রবয়সি ন তথা ময্যপত্থবঃ | ১২ 1! 
পত্যো বৃদ্ধে তথ] কার্ধ্যস্ুয় মচ্ছোককর্ষিতে 1 
যা ধন্মচারিণী নারী পতিং পতিপরায়ণ1 || ১৩ || 
নানুবর্তেত যত্বেন ন সা সিঃ প্রশস্ততে | 
ভর্তৃত্রতা ভর্তৃূপর। নারী ভর্তৃবশা। সতী || ১৪ || 
ইহ কীর্তিং পরাং প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে | 
তন্মা সদৈব ভর্ত স্ব শুজীধানিরতা গৃহে ॥ ১৫ || 
স্থাতুমহসি ধর্সে' হি সত্স্ত্রীণামেষ শাশ্বতঃ| 
গীহস্থ্যধর্মপরতয়া দেবারাধনশীলয়] || ১৬ || 

অনুবাধ। 

অতএব আমি অর্রণাচারী হইলে আপনাদিগের কোঁন অমঙ্গল হইবে না, 
ইহ আমি নিশ্চয় অবধারণ। করিতেছি আমার বনগমনে পুত্রশোকে পিভ1 যেন 

কোন মতে অতিশয় পরিতাপ প্রাপ্ত না হয়েন, আপনার এইরূপ কর্দ্দম কর] উচিত 

হয়, এক্ষণে আমীর যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি বালক নহি, আমার 
নিমিত্তে আপনাঁকে কৌন চিন্তা করিতে হইবে না॥ ১১ ॥ ১২ ॥ আপনার 

পতি রদ্ধ নরূপতি যখন আমার শোকে অতিশয় কাতর হইবেন তখন তাহাকে 
সান্তনা করিবেন ইহাই আপনার কর্তব্য কর্মা। কেনন| পতি পরায়ণ। 
সধর্মচারিণী স্ত্রী প্রযত্ব সহকারে স্বামীর অনুমতিতে অবস্থান যেন] করে, সৎ 
লৌকের1 কখনই তাহংর প্রশংসা করেন না। সতীন্ত্রী ভর্তীব্রতাবলঘিনী, স্বামী 
পরায়ণ, ও পতির বশবর্ডিনী যে হয় ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ সেই স্ত্রী ইহলোকে যশস্িনী 
হইয়া উত্তম কীর্তি স্থাপন করতঃ মরণান্তে সুরলৌকে পরম সুখতভোগ করে । অত- 
এব আপনি গ্রছে অবস্থান করতঃ সর্ব! স্বামির সেবা! ও শুশ্রুষা করুন, যেহেতু 

ইহাকেই পতি পরায়ণ। স্ত্রীলোকদ্িগের সনীতন ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করি- 

যাছেন, গৃহস্থ বা হইয়া সতত দেৰ সেবায় ০৪৪ কর! 
আপনার উচিত ॥ ১: 1. ১৬ ॥ 

পক 



২৪শঃ সর্গ |) অযোধ্যাকাও্ডঃ 1 ১৫৭ 

ভর্ভৃচিস্তানুবর্তিন্যা ভর্তা সেব্য ইহ স্তয়া 
ব্রাহ্মণাঁন বেদবিছুঘঃ পুজয়স্তী যতত্রতে || ১৭ || 
বসেহ ভর্ভৃনহিত। মমাগমনকাংক্ষিণী | 

্রক্ষাস়ে ভর্তৃসহিতা! মমাত্যাগমনং পুনঃ || ১৮ || 
যদ্দি রাঁজ। মদ্বিহীনে। ধাঁরয়িষ্যতি জীবিতং | 
ইতি সানুনয়ং বাক্য শ্রুত্বা ধর্ম্মার্থবংহিতত || ১৯ || 
রামেণোক্তং বভাঁষেহথ কৌশল্যা সাশ্রুলোচনা | 

পুঁজ্র গচ্ছ শিবং তেহল্ত কুরু স্বং পিতৃশাসনং || ২ | 
স্বস্তিমস্তমরিষ্টং তা ব্রক্ষ্যামি পুনরাঁগতং | 
শুশ্রাধানিরতা ভর্ত ভবিষ্যামি যথাণ্থ মাঁং। 
যচ্চান্যদপসি কর্তব্যং করিষ্যে তৎ সুখী বজ || ২১ || 

অনুবাদ 

স্বামি চিত্তান্থবর্তিনী হইয়া তীহীর সেবা করিতে নিযুক্ত থাঁকুন্” হে যতব্রে 
বত্যাচার সম্পন্গে তর্তৃদেব পরায়ণ! হইয়। বেদ বেস্ত! ব্রাহ্মণগণের পুজা করুন্ ॥ ১৭ 
এবং আমাঁর আঁগমনসময় প্রভীক্ষ* করতঃ স্বামি সহবাঁসে গৃছে অবস্থিতা হউনৃ, 
পুনব্বার যখন আমি প্রত্যাগত হইব তখন পিতা দশরথ আমার বিয়োগে যদি 

জীবন ধারণ করিয়া খাঁকেন তবে তাহার সহিত আমাকে আপনি নয়ন গোঁচর 
করিবেন ॥ ১৮ || কৌশল্যাদেবী শ্রীরামের এই প্রকার ধর্্মার্থ পরিপুর্ণ বিনয় 
বাক্য বিন্যাস শ্রবণ ক্রিয়া | ১৯ |] অশ্রু পরিপুর্ণ লোচনে গর্দাদ বচনে বলিতে 

লাগিলেন হে পুক্র ! আমি তোমার বাক্যে পরিসান্তিত হইলাম এখন তুমি পিভৃ 
শীসন প্রতিপালন করিতে স্বচ্ছন্দে বনে গমন করহ,তোমার মঙ্গল হইবেক ॥ ২০ ॥ 
তুমি কুশল সম্পন্ন হইয়! যখন নিরাপদে পুঅরঠগত হইবে আমি তখন সমস্ত জন 
চিত্তরগ্রক তোমার মুখচন্দ্র পুনর্ব্বার অবচোকন করিব, তুমি আঁমাঁকে যেরূপ 
রাঁজার সেব। করিতে কহিলে আমি সেইরূপ স্বামীর সেব? শুশ্রাধাঁয় নিযুক্ত থাকিব 
এবং এতদ্বাতিরিক্ত ও যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা ও সমুদয় করিব, 
তুমি সুখে গমন করহ | ২১ || 



১৫৮ রামায়ণৎ । (২৪শ; সর্গ। 

তথা তু রাঁমং বনবাসনিশ্চিতং 
সমীক্ষ্য দেবী গতসত্ত্বচেতন1| 

বুৰ ভুয়ঃ সহসৈব ছুঃখিতা 
সগদ্ধাদ] বাষ্পকলং প্রলাপিনী || ২২ || 

ইত্যার্ষে'রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামবনগমনাভ্যনুজ্ঞ| 
নাম চতুর্বিবংশঃ সর্গঃ || ২৪ || 

অনুবাদ। 

কৌশল্যাদেবী আপন প্রাণ হুইতেও প্রিয়তম সন্তানু প্রীরাম বনগমনে একান্ত 
অবধারণ করিয়াছেন, দেখিয়া সুচ্ছিত প্রায় গত চেতন হইয়1 বাষ্প পুর্ণ নয়নে 

গদগদ স্বরে ছুঃখিতান্তঃকরণে পুবর্কার অশেষ বিধ বিলাপ ও পরিতখপ করিতে 

লাগিলেন।। ২২ ॥| 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাঁহজ্য বাঁল্ীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্য।কাণ্ডে 
রামের বনগমনের অত্যন্থজ্ঞ] নামে চতুর্কিংশতিঃ সর্গঃ || ২৪ || 



২৫শ। বর্গ |) অধযোধ্যাকীগঃ ! ১৫৯) 

পঞ্চবিংশঃ সর্গ2। 
সমাশ্বস্তা ততো] ভূয়: কৌশল্যা রামমব্রবীত্। 

বাক্তাক্ষরমিদং বাক্যং দীন! সাঁআবিলেক্ষণ1 11 ১।| 
অদৃষ্টছুঃখ ধর্ল্াত্মন লোবপ্রিয় হিতে রত। 
ময়ি দশরথাজ্জাতঃ কথং ছুঃখমবাগ্স্যনি || ২ | 
যন্ত প্রেব্যাশ্চ দাস্শ্চ স্বাঁছুন্যন্ানি ভুগতে 
তন্ধয পুত্রঃ প্রিয় বন্যং ভোক্ষ্যতে সবুনিভোজনং || ৩ || 
*কঃ শ্রদধ্যাদিদং শ্রুভ্ধা কর্য বান ভয়ং তবেছু। 
রাজ্ঞা নির্বাসিতঃ পুজ্ঃ প্রিয়োহতিগুণবানিতি || ৪ || 
অয়ং ধক্ষ্যতি মাং পুজ লোকবাদছুতাশনঃ | 
বিয়োগার্তিসম্মভূতন্তদ্বিয়োানিলেরিতঃ || ৫ || 

অন্থবাদ। 

কৌশল্য! দেবী আম্বীসিতা হইয়া অথবা গ্রীরামচত্ত্রকে বনগমনে আশঙ্বীম 
করিয়। পুরর্ধার দীন তাঁবে স্বজলনয়ন1! হইয়া কতকগুলি ব্যক্তাক্ষরযুক্ত বাক্যে 
শ্রীরামচন্দ্রকে বদিভে লাখিলেন। 5 ॥ হে লোকপ্রিয় হিতেরত ! ধর্নাত! 
রাঁম ! তুমি আত্ম ছুঃখ দেখিতেছনা হা? আমার গর্তে দশরথের ও'রসে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াঁও কেন ছুঃখপ্রাপ্ত হইবে, অতএব বুঝিলাম তোমার প্রীককর্ম্ম ফলেই এ 
দুঃখের ঘটন। হইতেছে | নতৃব1 তোমার ক্রেশ পাইবার আর অন্য কোন কারণ 

নাই ॥ ২ ॥ যাহার অগণনীয় দাঁসদখসীরা অশেষবিধ স্সুম্বাছ অন্ন ও বিবিধ 
খাঁদাদ্রব্য দ্বার] উদর পরিপুর্ণ করে, তাহার সন্তানকে কেন বনে বনে মুনিগণের 

আহার ক্লেশ লভ্য ফল স্ূল ভৌজনে প্রাণধারণ করিতে হইল | ৩ ॥| বৎস 
রঘুনাথ ! দশরথ রাজা অশেষ গুণসাঁগর প্রিয়তর তনয়কে অঞ্কারণে অথব। অল্প 
কারণে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, এ কথা শ্রবণে কে বিশ্বাস করিবে? আর 

বিশ্বাস জঙ্ষিলে পরই বা কাহার 'অন্তঃকরণে তয় সঞ্চার না হইবে? ৪ || 
ছেরাম! এই অসহ্য লোকাপবাদ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় আমাকে অনবরত 

দগ্ধ করিবে ইহা তোমারই বিয়োগ ব্যাধি হইতে উদ্ডত হইয়া ভোমাঁরই বিচ্ছেদ 

বায়ুদার সঞ্চালিত হইবে || ৫& || 



১৬, রামায়ণৎ । ( ২৫শ সর্গ । 

চিন্তা বাম্পমহা ধুমস্তদ্যুণৌঘমহেন্ধনঃ | 
মাং প্রধক্ষ্যতায়ং ঘুনং নিরশ্বাসায়াসপাঁবকঃ || ৬ || 
ভয় বিহীনামবশ!ং শোকাগ্সিরনিশং ভ্বলন্ | 
শুস্কং কক্ষমিবাসাদ্য চিত্রভানুহ্হিমাত্যয়ে || ৭ || 
বনলত্বাদ্যথ! ধেনুঃ স্বপুজ্রমনুধাবতি | 
তথা'ভ্বামন্যাস্যামি বাৎসল্যাদিতি মে মতিঃ || ৮ || 

ই'তি মাতৃর্নিগদিতং বাঁক্যং সকরুণাক্ষরং | 
শ্রুত্বা রামোহব্রবীদ্বাক্যং কৌশল্যাং শোকবিন্বল$ং || ৯ || 
কৈকেষ্য। বঞ্চিতো৷ রাজ! মস্ষি চারণামাশ্রিতে | 
তবত্যা চ পরিত্যক্তো ন মন্যে বর্তয়িষ্যতি || ১০ || 
ভর্তশচৈব পরিত্যাগঃ শস্যতে ন কথঞ্চন। 
স ভবত্যা ন কর্তব্য] মনবাপি বিগর্হিতঃ|| ১১ || 

অনুবাদ | 
ইছাঁতে তোমার জন্য অনবরত ধারাবাহিক চিন্তা বাষ্প ধূমরূপে পরিণত 

হইবে, তোমারই অসীম মহৎ গুণগণ সকল ইন্ধন স্বরূপ হইয়া এই অনলকে 
প্রজ্বলিত করিবে ঈদৃশ নিঃশ্বীসরূপ বিষম পাঁৰক আমাকে নিশ্চিত দগ্ধ করিতে 
থাঁক্ষিবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই |৬॥ হে রঘুনাথ! হেমন্তের অপগমে 

তূণ সকল শুষ্ক হইলে পর তাহ! প্রাণ হইয়! যেমন কৃশান্ছ প্রজ্বলিত হয় তেমনি 
আমি তোম] ছাড়া হইলে তদ্বিরহ জাত শোকাঁনল প্রবল হইয়! নিরন্তর আমাকে 
দগ্ধকরিবে ॥ ৭ ॥ নবপ্রস্থত। ধেনু যেমন বাঁৎসলা রসের বশবর্তি হুইয়া] বৎসের 

প্রতিধীবন মান! হয়ঃ আমিও তেমনি বাৎসল্য বশতঃ তোমার অন্কগমন করিব 

ইহ] নিশ্চয় বুদ্ধিতে অবধারণা করিতেছি | ৮ রঘুনাঞ্চ জননীর এইরূপ সকরুণ 
বচন শ্রবণে কাতর মনে কৌশল্যাদেবীকে শোকে অভিভূত দেখিয়| বলিতে লাঁগি- 

লেন ॥ ৯॥ হে জননি ! কৈকেয়ী দেবী মহারাঁজাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, আমি বন- 
প্রস্থিত হইলে আপনিও রাজাকে পরিত্যাগ করিয়। আধার সহিত বনথমনে মতি 

করিতেছেন, স্কৃতরীং প্লাজার আর কোনমতে কল্যাণ নাই, একে কৈকেয়ী কর্তৃক 
বঞ্চিত, দ্বিতীয় প্রিয় পুভ্র বিচ্ছেদ, তৃতীয় পউমহিযী কর্তৃক পরিত্যক্ত, ইলীতে 
নিশ্চয় আমার অবখাীরণ। হইতেছে যে বাঁজ। দশরথ কোনক্রমেই জীবন ধারণ 

করিতে সক্ষম ইহছবেন ন|॥ ১০ ॥ স্যামি সহবাস পরিহার কর! আপনার কোন 
মতেই প্রশংসনীয় কর্ম নহে, অতএব এই নিন্দনীয় কর্ম আপনার কখনই কর্তৃব্য 

“ছয় নাঃ এক্স করা থাঁকুক্ মানসে চিন্তা করীও বিবেচন| সিদ্ধ নছে। ১১ ॥ 



২৫শ, সর্গ 1) অযোধ্যাকা ডঃ | ১৬৭ 

যাবজ্জীবতি তে ভর্তী লোকেহস্সিন্ প্রভুরীশ্বরঃ| 

ত্বয়াপি দেববৎ তাবচ্চশ্রুষ্যোহনন্যভক্তয়া || ১২ || 
নাহ্ং স্বয়ানুগন্তব্যে ভর্তা হি তব দৈবতং | 
তমিহৈব বসম্তী ভ্মারাধয়িতূমর্থনি || ১৩ | 
রাঁজা হি তে প্রভবতি গাণানাৎ জীবিতস্ত চ। 
অনুগন্তমতো! দেবি ন মামর্হলি সর্বথা || ১৪ || 
ইত্যেবমুক্তা রামেণ কৌশল্যা ধর্ম দর্শিনী | 

তথেত্যুবাচ ছুঃখার্ত| রামং সংপ্রস্থিতং বনং || ১৫ || 
নিশ্চিতঞ্চ তথা রামং বিজ্ঞায় গমনোত্স্রকং | 

প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং কর্তুং সমুপচক্রমে || ১৬ || 
সা নিগৃহ ভূতো বাম্পম্বপস্পৃশ্ট জলং শুচি। 

চকার দেবী রামস্ত ততঃ স্বত্তায়নক্রিয়।ং || ১৭ || 

অন্ুবাদ। 

ইহলোঁকের প্রভূ ও পরিপাঁলনকর্তী পতি তোমার বাব জীবিত থাকেন 
তখব্কাঁল একান্ত মনে দেবতার ন্যায় তাহার সেব] শুপশ্রষা কর] তোমার কর্তব্য | 

|| ১২ || স্সতরাঁৎ আপনার সহিত আমি অন্থগমন করিতে পারি না আপনার 

তর্তীই সাক্ষাৎ দেবতা অতএব আপনি গুছে অবস্থান করিয়। মহাঁরাজার আরাধন! 

করুন্।॥ ১৩ || হেমাতও! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনকার প্রাণ ও 

জীবনের এক মাত্র অধীশ্বর রাজা, অতএব আপনি কোনমতেই আমার সহিত 
অরণ্য প্রস্থাঁনে সম্মত হইতে পারিবেন না| ১৪ ||, ধর্মাপরায়ণা কৌশল্যাদেবী 
শ্রীবামের এই বাক্য শ্রবণে অতি দুঃখিতা হুইয় বনগননোম্ম.খ রাঁমকে বলিতে 
লাগিলেন, || ১৫ || এবং নিশ্চিত বনগমনোত্সুুক শ্রীরামচন্দ্রকে. দেখিয় 

কৌশল্য। দেবী প্রস্থান কালোচিত স্বস্তযয়ন করিবার উপক্রম করিলেন, ১৬ ॥ 
অনন্তর মহাদেবী কৌশলা নেত্রজল পরিত্যাথে বিরত হইয়া? জলম্পর্শ পুর্ববক 

শুচিমনে আচমন করতঃ আ্রীরামের সময়োচিত স্বস্তায়ন ভ্রিয়।, আরম্ত 
কারলেন।। ১৭ ॥ 

[ ২১ ] 



১৬২  ব্ামায়ণ । (২৫শ, বর্গ। 

সুমনোতিশ্চ গন্ধৈশ্চ মনো জ্ৈর্বলিভিস্তথ|| 
দেবানভ্যর্য বিধি প্রণম্য চ শুভত্রতা || ১৮ ॥ 
গঙ্ধমাল্যইবিঃশেষং রামায় প্রতিপাদ্য চ। 

মৃধ্ধি, চৈনমুপাপ্ায় পরিম্বজ্য চ পীড়িতং || ১৯ || 
রক্ষোন্বীমৌষধীং পাণৌ দক্ষিণেহস্ত ববন্ধ সা। 
রামস্বস্ত্যয়নার্ধং হি মগ্রমেতং জজাপচ || ২০ || 

সব্ভি কুর্ধন্ত তে সাধ্য মরুতশ্চ মহর্ষিতিঃ। 
স্বস্তি ধা] বিধাতাচ স্বস্তি পুষা! ভগোহ্্যম] || ২১|| 
বরুণঃ স্বস্তি রাজ চ করোতু বন্ুভিঃ সহ |. 
স্বস্তি মিত্রঃ সহাদিতো; স্বস্ভি রুদ্র দিশল্ত তে || ২২ || 
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব মাসাঃ সম্বসরাঃ ক্ষপাঃ| 
দিনখনি চ মুহর্তাশ্চ স্বস্তি গু দিশন্ত তে || ২৩ || 
যন্মঙ্কলং মহেন্দ্রন্ত সর্ববদেবৈ+ পুরা কৃতং | 
বৃত্রং হন্তপ্রযাতস্ত বশুস তু তেহস্ত মঙ্লং || ২৪ || 

অনুবাঁদ। 

শুভব্রত ধারিণী শ্রীরামজননী অশেষবিধ মলয়জ সুগন্ধ চন্দন ও পুষ্প এবং 
মনোজ্ঞ নানাবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বার যথ। বিধানক্রমে দেবগণের অচ্চগ] করিয়] 
সাঞষ্টীঙ্গে প্রণিপাতকরিলেন।। ১৮ || তিনি প্রাণ সম প্রিয় সন্তানের অঙ্গে দেব- 

নির্দাল/ গদ্ধমাল্য প্রদান পুর্ববক ভুত শেষ অর্থাৎ যজ্ঞাবশি্ট হুবিপ্রাশন করাই- 

লেন, মস্তকের আত্রাণ লইলেন এবং গ্খচুপ্ধন করতঃ গাটরূপে আলিঙ্গন 

করিলেন || ১৯ 11 রাঁমমাত। কৌশলা! প্রিয়তনয়ের দক্ষিণহস্তে রক্ষত্রী ওষধি 
বন্ধন করিয়া? দিলেন, এবং রখ্ুন।থের স্বস্তায়ন জন্য এই মন্ত্র জপ করিতে লাগি- 

লেন|| ২০ || হে রাম্! সকল সাধ্াযগণ ও মহর্ষিথণের সহিত মরুতগণ তোমার 

স্বস্তি বিধান করুন, বিশ্বসূ্টিকর্ত ধাতা1 বিধাতা ও প্রখর 'কিরণ দিবাকর তোমার 

স্বস্তি বিধান করুন্ || ২১।। জলাধিপতি রাজ। বরুণ বস্থুগ্রণের সহিত তোমার 

মঙ্গল করুমূ, দ্বাদশ আদিত্যমহ দিনমণি মিত্র ও একদাশরুদ্র তোমার মঙ্গলবিধান 
করুন্।। ২২।। হে পুভ্র! দ্বিক ও বিদিক্ ও দ্বাদশ মাঁস, ও সম্বৎসর, রজনী দিবস 
ও মুহুর্ত ইহার। সর্বদ। তোমার স্বস্তি বিধান করুন্।| ২৩।| হেরাঁম! পুর্ব্বকালে 
রত্রান্সুরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রাম গমন কালে সমক্ত দেব- 

গ্রণ কর্তৃক যে মঙ্গলবিধান হইয়।ছিল তোমার মেই মঙ্গদ হউক্।| ২৪।। 



২৫শ, সর্গ |) অযোধ্যাকাণ্ড। ১৬৩ 

যম্মঙ্গলং হৃপের্ণস্থ বিনতাকপ্পযত পুর] | 
অমৃতার্ধে প্রযাতস্য তশ তে ভবতু মঙ্গলং || ২৫ || 

বেদাঃ সাঙ্গাত্ভথ। বিদ্য। মন্ত্রাশ্চাথব্বণাশ্চ ষে। 
ধৃতিঃ স্ম তিশ্চ মেধ। চ পান্ত ত্বাং পুত্র সর্বশঃ1| ২৬ || 
সিদ্ধ দেবর্ষয়ঃ সর্কে তথ ব্রন্দর্যয়োহমলাঃ। 
নাগা? স্কুপর্ণাঃ পিতবে। রক্ষন্তু ত্বাং সমস্ততঃ || ২৭ || 
স্কন্দশ্চ সুরসেনানীস্ততৈব চ মহেশ্বরঃ| 
সণ্তর্ধয়ো নারদশ্চ সোমঃ শুক্রে| বৃহস্পতিঃ|| ২৮ | 

নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চগান্যে তথা নক্ষত্রদেবতাঃ | 

জ্যোতীংঘি চৈব দিব্যানি পাল্ত ত্বাং পুর সর্বশঃ || ২৯ || 
মহাঁবনে রিচরতো মুনিবেশধরস্ত তে। 

উগ্রবপবিষ। নাগ? সৌম্)বপা ভবন্ত তে || ৩০ || 
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ফক্ষাশ্চ পিশিতাশনা; | 
শির। ভবন্ত তে পুজ ব্যাড়াশ্গারণযবালিন? £| ৩১ || 

অনুবাদ । 

পুর্ব্বকীলে বিনত। দেবী আপন সন্তান গরুড় অমৃত আনয়ন জন্য গমন করিলে 

পর তাহার রঙ্ষার্থ যে মঙ্গল কল্পনা করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক্।। 
॥ ২৫ ॥ হে পুত্র! সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ, যাবতীয় বিদ্য| ও অথর্ব বেদান্যায়ী 

মন্ত্র সকল এবং ধুতি স্মৃতি ও মেধ। সকণেই সর্বাতোভাবে তোমায় রক্ষা করুন্ ॥ 

২৬ || পবিত্রত্বভাব সিদ্ধগণ দেবর্ধি ও ব্রহ্মর্ষি নকলে, অনন্তাদি অইনাগ ও গরুড়াদি 

পক্ষীগণ এবং পিভৃলোক সকলে সর্ব দিকে তোমাকে রক্ষা করুন্ || ২৭।| দেবতা - 

দিখের সেনাপতি কার্তিকেয় ওদেবাধিদেব মহাদেব,ও সপ্তর্িগণ,ওনারদখযি,চত্দ্রম1 

শুক্রাচার্য্য,ও দেবগুরু হল্পতি ॥ ২৮ ॥ সপ্তবিংশতিনক্ষত্র ও,গ্রহগণ নক্ষত্রের অধি- 

নায়ক দেবত। সকল; এবং স্বর্থীয় জ্যোতিঃপদার্থ সকল তোমাকে সর্বকাদা সর্বতো- 

তাবে রক্ষা করুন্ব॥ ২৯ ॥ হে শ্রীরাম । ভূমি যখন মুনি বেশ ধারণে মহাবনে ভ্রমণ 

করিয়া! বেড়ীইবে তখন তোমার সমক্ষে নিপতিত করল খরতর বিষধর নাগ 

সকলও শীতল স্বভাব অবলম্বন করিবে ॥ ৩০ ॥ হে পুক্র! রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, 
যক্ষগণ» মাংসতভোজী যাবতীয় প্রাণিখণ ও কুণডলী মরীন্মুপগণ ও আরহ অরণাবাপি 

হিংঅক জীবগণ সকলে সর্বদ। মর্বাতোভাবে তোমার মঙ্গল করিবেন || ৩১ ॥ 



১৩৪ রামায়ণথৎ] ( ২৫শ, সর্গ। 

পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীট। দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ | 
সরীসৃপাশ্চোগ্রবিষাঃ শিবায় বিচরম্ত তে || ৩২ || 
মহাগজা বরাহাশ্চ খড়ানিংহাস্তথৈব চ। 
খক্ষাশ্চ মহিষাশ্চৈব শিবাস্তে সন্তু পুজ্রক 1| ৩৩ || 
যে চমিবাশিনো। রৌদ্রা নানাৰপা মৃগঘ্বিজাঃ । 
ময়াভিযাচিতান্ডবে তে শিবাঃ সন্ত বনে চরাঃ।| ৩৪ || 
স্বস্ভি তেহস্্বান্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেত্যশ্চ সর্ববশঃ | 
দ্িব্যত্যশ্চৈব সত্তবেভ্যে। জলচারিভ্য এব চ|| ৩৫ | 
সর্বলোকগুভূর্রন্ম। বুষভাক্ষভঘৈব চ| 
ত্রেলোক্যনাথশ্চ বনে রক্ষতু স্বাং জনার্দিনঃ || ৩৬ 11 
আগমাভ্তে শিবাঃ সন্ত সিদ্ধন্ত চ মনোরথাঃ | 

নুখেন যাডুকালত্তে স্বস্তি প্রাপ্নুহি রাঘব || ৩৭ | 

অনুবাদ | 

পতঙ্গগণ, রূশ্চিকগণ, কীটগণ, দংশগণ» মশকগণ এবং কঠোর বিষধর সরী- 

স্পগণ ইহার সকলে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্য বিচরণ করিয়! 

বেড়ীইবে অর্থাৎ কেহই তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিবেক ন1! || ৩২ ॥ 
হে পুক্রক! অতি প্রকাণ্ড মাতঙ্গ সকল, ও ভয়ঙ্কর শুকর সকল ও প্রকাণ্ড গণ্ডার 

নিবছ, ও মহাঁবল প্রচণ্ড বিক্রম সিংহগণ, ও ভল্ল,কর্যু* এবং মহিষ সন্দোহ 

সকলে তোমার সহায় হইয়া ষঙ্গল বিধান করিবেক || ৬৩ || যে সকল মৃগকুল 

অতি ভয়ানক নবনীরূপ ধারী-ও আমিষ ভোঁজী তাঁহাঁদিগর নিকট আমি যাঁচঞ। 

করিতেছি যেন. তাঁহারা বনে পরিভ্রমণ করতঃ সর্বদ1 তোমার মঙ্গল বিধান 
করেন || ৩৪11 কি আঁকাঁশচর কি স্থলচর কি জলচর ক্রি স্ুরলৌকবাঁসি দেবগণ 

সকল হইতে সর্ধ্ব দিকে তোমার মঙ্গল হইবেক1| ৩৫ ॥ অর্বলোক পিতামহ 
প্রজাপতি ব্রন্দা, ও বৃষারূট তগবান্ ভবাঁনীপতি, এবং ভ্রিলৌকের অধিপতি ভগ- 
বান্ নারায়ণ ইন্ীর| সদয় হইয়! বনে তোমাকে রক্ষা! করিবেন ॥ ৩৬ ॥ আগম 
শান্তর সকল তোমার মঙ্জল বিধান্ করুন্, এবং তোমার মনোরথ সকল পরিপুর্ণ 

হউক, হে রদ্ুনাথ! তোমার গমনের জন্যে এই শুভ সময় উপস্থিত হইল, তুমি 

খে গমন কর, কাঁলে কালে তোবার মঙ্গল হইবে | ৩৭ ॥ 



২৫শ? সর্গ |) অযোধ্যা কাগডঃ ৷ ১৯৬৫ 

সংসিদ্ধার্থমরোণং ত্বামযোধ্যাং পুনরাগতং | 
্রক্ষ্যানি চ কদা পুত্র ভুষং রাজশ্রিয়া পুনঃ || ৩৮ || 
ইত্যু্তা মুর্গপান্বায় পরিম্বজ্যাভিনন্দ্য চ। 
পুনরাগমনায়েহ গচ্ছ পুজ্রেত্যুবাঁচ তং || ৩৯ || 

শীন্বং স্বাং গুনরা য়াতং পশ্থোয়ং সহলক্ষাণং | 
বনবাবলমুক্তীর্ণং পুর্ণচন্দ্র মিবোদিতং || ৪০ || 

ময়ার্মিতা দেবগণ? শিবাঁদয়ো মহর্যয়শ্চৈব পিতাঁমহৈঃ সহ | 

ইতঃ প্রযাতস্ত বনং চিরায় তে হিতৈষিণঃ সন্ত ময়াভিযাচিতাঃ || 8১ 

অখৈবমশ্রুপরিপুর্ণলোচন। সমাপ্য সা স্বস্ত্যয়নং কৃতাগুলিঃ | 
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রা'ঘবং পুনঃ পুনশ্চৈব নিপীড্য সস্বজে |18২| 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে স্বতন্ভায়নক্রিয়। 
নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ || ২৫ | 

অনুবাদ | 
হে পুত্র! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞ! সম্পাদন করিয়। সুস্থশরীরে অযোধ্যানরে 

পুনরাগমন করিবে আমি কভ দিনে তোমাকে রাজ শ্রীযুক্ত নয়নে দেখিব ॥ ৩৮ ॥ 

কৌশলা। দেবী শ্রীর।মচন্দ্রকে এই কথা বলিয়! মন্তকের আত্রাণ লইয়া! ও শির- 

চ্বন, আলিঙ্গন দ্বারণ রাঁমকে হর্ধযুক্ত করিয়! বলিলেন, বস ! এক্ষণে গমন কর, 
পুনরাগমনে যত্বুবান থাঁকিও || ৩৯ || হে রাম! আমি অচিরকাল মধ্যেই 

বনবাস হইতে উত্তীর্ণ লক্ষণের সহিত পুররাগত,সমুদিত পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে 
নয়নে অবলোকন করিব | ৪০ ॥ হে পুত্র রঘুনাঁথ ! আমি চিরকাল দেবাধিদের 

মহাঁদেব প্রভৃতি দেবগ্রণের অর্চন| করিয়াছি,ব্রদ্ষার সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণের ও 
আরাধন। করিয়াছি, অতএব তাহাদিগের সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি, যে তুমি 
এই অযোধ্যানগরী হইতে অরণ্য বিচরণে বহির্গত হইলে পর যেন তাহার! সর্বদ' 
তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন || 8১ ॥ অনন্তর কৌশল্যা জননী অশ্রু 
পরিপূর্ণ নয়নে রাঁমকে এই কথা বলিয়। কৃতাঞ্চলিপুটে স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিলেন, 
এবং রাঁমকে বারবার গীঁঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ প্রদক্ষিণও করিলেন | ৪২ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ্য বাল্ীকীয় রামায়ণ নংহিতাঁয় অযৌধ্য কাণ্ডে 

স্বস্তায়ন ক্রিয়া নামে পঞ্চবিংশ সর্গঃ | ২৫ ॥ 



১৬৬ রামায়ণৎ । (২৬শ, সর্গ। 

ষড়িংশঃ সর্গঃ | 

কৌশল্যামতিবাদ্যৈবমনুমান্য চ রাঁঘবঃ| 
কতস্বস্তযয়নে মাত্র। প্রতস্থে সহলল্ষমণঃ || ১ |! 

বিরাজয়ন রাঞকুতো রাজমার্গং জনৈরৃতিং। 
হরন্সিব জনৌঘস্ হদয়ানি জগাম সঃ || ২ | 
বৈদ্হেপি চ তৎকালে তশপরানন্যমানস! | 
আশংনস্ত্যেব স] ভর্ভ্র্ষোৌবরাজ্যাভিঘেচনং1| ৩ || 
দেবান, পিতৃংস্চ শরণং গছ! নিয়তমানসা। 
অভিজ্ঞা রাজধর্পাণাং রাজপু্রী যতব্রতা || ৪ || 
পুর্ধাবাসক্তনয়না ভর্তৃদর্শ নলাললা। 
তশ্্বৌ স্ববেশ্মমধ্যে সা রামাগমনকান্সিমণী || ৫ || 
প্রবিবেশাখ সহসা রামো বেশ্মাঅনস্তদা | 
তক্তিমভিত্্নৈঃ কীর্ণং হিয়া কিঞ্দবাজ্,খঃ || ৩ |) 

অন্গবাশ। 

মঙ্গল স্বস্তায়ন সমাপন করিলে পর গু।রামচন্ত্র কৌশলা| জননীকে অভিবাদন 
ও সন্বপ্ধন। করিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথ| হইতে প্রস্থান করিলেন ।। ১ 11 
রাজ্কুমার রঘ্বনাথ যখন রাজপখে গমন করিতে লাখিলেন, তাহার মনোহর 

গমনদ্বার! জন সমুছের অন্তঃকরণ পুলকিত হইতে লাখিল,অর্থাৎ শ্রীরাঁমচক্দ্র আপন 
নার মনোঁহররূপ দর্শন করাইয়। যেন তাহাদিগের মনকে হরণকরিয়। লইয়। চলিলেন, 
তাঁহীরা কলে চিত্রপুতলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল ২ ॥| এখানে বিদেহ 

রাঁজনপ্দিনী সীতীদেবী তৎকাল পর্যন্ত একান্ত মনে স্বামীর যৌবরাজ্যাতিষেক মাত্র 
কাংক্ষমাণ| হইয়! এ কথাই জল্পনা করিতেছেন || ৩ || রাজধর্মজ্ঞাত1 জনক 

রাজদুহিতা নীত1 নং্যমন গ্রত ধারিণী হইয়|! কেবল নিত মনে দেবলোক ও 
পিভূলোকের শরণাঁগত হইয়! রহিয়াছেন 8 || .জানকী দেবী আপন তবন 
মধ্যে অবস্থান করিয়া! কতক্ষণে প্রাণ সমান পরিণেত। প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্র সমাগত 
হইবেন,আমি তীহাকে যুগল নয়নে সন্দর্শন করিব, এই প্রত্যাশায় পুনঃ পুদ্বারে 
দৃ্টিপীত করিতেছেন || ৪ || অনন্তর যে সময়ে স্বীয় অন্থথত ভক্তগণে তবণ্ 
পরিপুর্ণ ছিল সেই মরে সহস1 গ্ররামচত্্র আপনার বান ভবনে প্রবেশ করিয়। 

ভাহাদ্দিগকে দেখিক্স1 লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোবদদন হইলেন।। ৬ ॥| 



২৬শ। বর্গ 1) অযোধ্যাকাণ্ড2 । ১৬ 

ঈষদ্দীনমূখঃ ক্ষামো মনোদ্রঃখনমঘ্িতঃ | 
নাতিজষ্টমনাঃ সীভাং দদর্শাথ প্রবিশ্থা রঃ || ৭ || 
তত্পরাং বেশ্মমধ্যস্থাং বিনয়াবনতাং স্থিতাং | 
বিনয়াচারসম্পন্নাং প্রাণেভ্যোপি প্রিয়া প্রিয়া || ৮ ॥ 

সা তু দ্ষ্টৈব তর্ভারং গ্রচ্যুন্ধাম্য প্রণম্য চ | 
রামপার্খ্ে স্থিতা দেবী রামং দীনমুখং তদা || ৯ | 
অভিবীক্ষ্য বরারেশহা বেপমানেদমব্রবীত্ড | 
দুষ্টন্তর্গতছুঃখার্ডং কিমেতদিতি বিহ্বল। || ১০ || 
কিন বার্থস্পতো। যোগো। যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব | 
প্রোচ্তে ্রান্মণৈভ্তজ্জৈর্ষেন ভ্বমসি ছুর্দনাঃ || ১১1 
কম্মাচ্ছতশ্লাকেন পুর্পেন্ছ প্রতিমেন তে। 
আরৃতং বদ্দনং চারু ছত্রেণ ন বিরাজসে || ১২ | 

অন্গবাদ। 

যখন প্রীরীমচন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহীর সুখকম'ল ঈবৎ্ লীন 
হইয়। গিয়াছে এবং কাতর চিত্ত ছুঃখ সমন্বিত অভি দীনভাঁবে পুর প্রবিষ্ট হইয়া 
অসন্ত্ মন! হইয়া! প্রিয়তমা জানকীকে দেখিতে লাগিলেন ৭ ॥ সীত! কিন্ভুতা 
ন1 পতিপরায়ণা সদাচার রত বিন্য়াবনত1 ভবন মধ্যগতা রামপ্রেয়সী সীতাদেবী 
রঘ্বনাথের প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রিয়া | ৮ || সীতাদেবী প্রিয়তম শ্রীরাম- 
চন্দ্রকে ল্লানবদন সন্দর্শন করিয়! সমীপে গমন করতঃ প্রণাম পুরঃসর তীহার 
পর্থদেশে অবস্থান করিলেন ॥ ৯ ॥ বরবর্ণিনী কামিনী জানকী প্রারামকে 
আন্তরিক ছুঃখে হুঃখিত ও অতিশয় কাতর .দেখিয়ং কেন এমন হইল এই তাবিতে 

ভাবিতে ব্যাকুলিত চিত্তে কম্পিত কলেবরে শ্রীরামকে এই কথা জিজ্ঞাস করি- 
লেন॥ ১০ ॥ হছে রঘ্ুকুলপ্রদীপ ! যোগবেন্ত। বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বলেন, ঘে পুষ্যা- 
নক্ষত্রের সহিত বৃহস্পতির যোগ হইলে ছুঃখ উপস্থিত হয়, আপনার কি সেই 
যোৌগঘটন! উপস্থিত হুইয্মাছে, তাহ না! হইলেই বা আপনি কেন এত অন্যমন। 

হইয়া বসিলেন | ১১ || কি জন্য সম্পূর্ণ চন্দ্রমগুলের ন্যায় মনোহর শত শত 
শলাকাতে পরিশোভিত আতপত্র দ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া 

বিরাজিত হয় নাই | ১২ || 
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চাঁমর বাজনাত্যঞ্জ চারুপম্মদলেক্ষগ | 

ন বীজ্যতে তেহদ্য মুখং কল্মাঁৎ পুর্ণেন্ছুসপ্রতং || ১৩।| 
যৌবরাজ্যা ভিষিক্তঞ্চ স্বৃতমাগধবন্দিনঃ | 

বাগ্সিনো ন ভ্তবন্তি ভ্বামদ্য রাঘব শংস মে || ১৪ || 
নতে ক্ষোদ্রঞচ দধি চ ভ্রাঙ্গণা বেদপারগাঃ | 
মু্ধিমুধুাতিষেকার্থং দদতে বিধিবচ্চ কিং | ১৫ || 
কম্মাৎ্ প্রকৃতিযুখ্যান্তে শেণিমুখ্যাশ্চ রাঘব। 

কিস্কর! নাদ্য তিষ্ঠস্তি যৌবরাজ্যাভিষেচনে || ১৬ || 
অষ্টাশ্ববরযুক্তস্ভে মণিকাঞ্চনভূষণঃ | 
নাদ্য পুষ্পরথঃ কৃপ্তঃ কম্মাদ্রিপুনিস্থদন || ১৭ || 
ত্রিপ্রশ্রাতো গজরৃষঃ শুভলক্ষণলক্ষিত? 

পৃল্ঠতে। নানুষাঁতি ভ্বাং কল্সাদদ্যাতিষেচনে || ১৮ || 
শুভলক্ষণসম্পন্নঃ শ্বেতশ্চ তৃরগোত্তমঃ | 

ন তেহদ্য যাতি পুরতঃ কম্মাচ্ছীবিজয়াবহঃ1| ১৯ || 
অনুবাদ। 

ছে বরধজীবলোচন ! সম্পূর্ণ চক্দ্রমগুলের ন্যায় অণপনাঁর বদনকমল আঁজি কি 
জন্য এ পর্য্যন্ত চামর বাজন দ্বারা সবীজিত হয় নাই || ১৩ হে রঘুনাথ ! আপনি 

যুবরাজ হইয়! সিংহাঁসনে উপবেশন করিবেন স্থতমাঁগধ বন্দিপ্রভৃতি সদ্বক্ী স্ততি- 

পাঠকেরা অ1পনীর স্তরতিবাদ করিবে তাহা কি জন্য হয় নাই আমায় বলুন ॥ ১৪ ॥ 

হে স্বামিন্! আপনার মস্তকে অভিষেক করিবার জন্য বেদপরাক়ণ ব্রাহ্মণগণ বিধা- 

নক্রমে এখনও কি জন্য উত্তমাঙ্গে মধু দি প্রদান করেন নাই? ॥ ১৫॥ হে রঘুবর 
র্তিভোগী প্রধান কর্মকারকেরা ও শ্রেণীমুখ্যা স্্রীগণের] এবং বর্ণ প্রধান ব্রাক্ষণ- 

গণের] অন্য আপনীর যৌবরাজ্য অভিষেকের উদ্যৌঁগে কেন অবস্থান করিতেছে 
না॥ ১৬ ॥ হেশত্রনাশন ! অন্য অশেষবিধ মণি মাণিক্য বিভূষিত, অষ্ট প্রজবন 
তুরঙ্গমদ্বার] পুষ্পকরথ কি জন্য দ্বারদেশে সুরক্ষিভ হয় নাই॥ ১৭ ॥ যেসকল 
মাতঙ্গবরের-গগুস্থল হইতে অনবরত ত্রিধার মদ্বারি বিগলিত হইতেছে, তাঁহারা 

উত্তম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইক্ন| অভিষেকের উদ্দেশে কি জন্য আপনার পশ্টাৎ্ 
গমন করিতেছে ন1।। ১৮ ॥ নানা মণি মাণিক/ বিভূঘিত স্ুলক্ষণ সম্পন্ন স্বেত- 

বর্ণের অশ্ববর কি জন্য আজি আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করে নাই, যে তুরঙ্নম 
অগ্রভাগে নিরীক্ষিত হইবামাত্র রাজপ্রী। ও সমর বিজয় শ্রী প্রকাশ করিয়] দেয় ॥১৯॥ 



২৬শ, সর্গ:।).. অযোধ্যাকাণ্ড। ১৬৯ 

এবং ক্রুবাঁণাঁং তাঁং রাঁমো জাতশঙ্কাং স মৈথিলীং | 
উবাচেদং বচে। ধীরঃ সত্ত গান্ভীরযযমীশ্রিতঃ || ২০ | 
রাজর্ধিকুলসংভূতে ধর্ম্মজ্র সত্যবাদিনি | 

শৃণু মৈথিলি ধীরা ত্বং ভূত! বাক্যমিদং মম || ২১|| 
রাঁজ্। সত্যপ্রতিজ্ঞেন পিত্র। দশরথেন বৈ | 

কৈকেধ্যৈ শ্রীতমনস। দূত কিল পুরা বরৌ || ২২ | 
মমেধপকপ্পিতে চাঁদ্য যৌবরাজ্যেভিষেচনে | 
প্রচোঁদিতেন সহসা ধর্মাজ্ঞেনাপবর্জিতৌ || ২৩।! 

ময়। বর্ষাণি বস্তব্যঞ্চতুর্দশ বনে প্রিয়ে | 

ভরতেনাপযোধ্াায়াং রাজ্ঞ। ভাব্যমনিন্দিতে || ২৪ | 

_নৌহহং ত্বীমীগতে। দ্র, প্রাস্থিতে। বিজনং বনং। 

আশপুচ্ছে ধৈধামাল্থ্য মামনুজ্ঞাতুমর্থমি || ৮৫ | 

অনুবাদ! 

সিথিলরীজ তনয়] মীত| অতি শঙ্কিত মনা হইয়াএই কথা! বলিলে পর ধৈর্য্য ও 

গরনৃভীর্ধ্য শ্বভীবসম্পন্ন শ্রীরাঁমচক্দ্র তাহাকে এই বাক্য বলিতে লাখিলেন্ 

॥ ২০ ॥। হেরাজর্ষ কুল জাতে ! হে ধর্মশীলে ! হে সত্যবাদিনি! মৈথিলি 

তুমি অতি ধীরস্বতীৰ। হইয়া! আমার এই বাক্য শ্রবণ করহ 11২১॥ পিতা দশরথ 

সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজ! তিনি কৈকেযীর প্রতি সন্ত হইয়া পূর্ববকাীলে শীহাকে ছইটি 

বর প্রদীন করিয়াছিলেন ॥ ২২ | অদ্য আমার যৌবরাঁজ্যে অতিষিত্ত করি- 

বার কল্পনা হইলে পর্ন ধর্মপরায়ণ মহীরাঁজ| কৈকেয়ীর প্রার্থনাস্থসারে সহস। সেই 

দ্ুইবর তখহীকে প্রদান করিয়াছেন ২৩ ॥ হে প্রিয় সর্বাঙ্গজন্বরি! এক 

বরে অমার চতুর্দশ বৎসর বনে বাঁম করিতে হইবে, আর দ্বিতীয় বরে অযোধ্যা 

নগরে তরতরাঁজা ভার গ্রহণ করতঃ যুবরাঁজ হইবেন 1২8 || সেইজন্য আমি 

নির্জনবনে গ্রমনৌদ্যত হইয়া তোমাকে দেখিবার জন্য আিয়াছি, এবং 

তোমাকে বলিতেছি যে তুমি ব্ধীয়। ঘীরতাকে অবলম্বন কারয়। আমাকে বনগ্নমনে 

অন্থমতি প্রদীন করহ।॥। ২৫ || 

( ২২) 
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শ্বশ্রুঞ্চ শ্বশুর েব বস তং সমুপাশ্রিতা | 
শুক্রধাপরয়া ভূত্বা যাবদাগমনং মম || ২৬|। 

মদ্যপাশ্রষজং মানমাশ্রিত্য বরবর্ণিনি | 
ভরতন্ক সমীপেহহং ন তে স্তত্যঃ কদাঁচন || ২৭ | 
এশ্বধ্যমদমত্ত! হি ন সহন্তে পরস্তবং | 
তল্মাৎ তয় গুণ? স্তত্যা ভরতন্তাগ্রতো। ন মে || ২৮ || 

অহং হি পিতরং সত্যং চিকীুন্তন্নিযোগতঃ| 
বনমদ্যেব যাল্তামি কুরু ত্বং হৃদয় স্থিরং || ২৯ || 
ময়ি যাতে তু কল্যাঁণি বনং মুনিজনপ্রিয়ং | 
ব্রতোপবাসরতয়া ভবিতব্যং তয়! প্রিয়ে | ৩০ || 

কল্যমুণ্ধায় দেবানাং কৃত্বা! পুজাভিবাদনং | 
বন্দিতব্য! দশরথঃ পিতা মে দৈবতং যথা || ৩১ 

অন্ুবাদ। 

যে পর্যন্ত আমার পুনরীগমন ন হয় সেপর্য্যস্ত তুমি দ্বগুর ও শীশুড়ীর সেক 
শুশ্রষ! করণপুর্ববক পরম সুখে গুছে অবস্থান করিহ ॥ ২৬ ॥ হে বরর্ণিনি! আমার 
সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইল. বলিয়া! মানিনী হইয়া ভরতের সমক্ষে যেন কখন 

আমার স্তরতিবাদ করিহ ন1,ভরতের সমীপে আমি এসময় তোমার স্তত্য হইতে 

কদাচ পারি না॥ ২৭ ॥ যাহার এশখ্ধর্য মদদে মত্ত' হয় তাহার কখনই 

পরের প্রশংসাধাঁদ সহাা করিতে পারেনা, এই জন্য ভরুতের নিকট আমার 

৭ সকল তোমার« কদাচ স্তত্য নহে ॥ ২৮ ॥ আমি পিতাকে সত্যে 

স্থির রাখিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়া! তীহার আজ্ঞায় অদ্যই বনে যাইব, হে সীতে ! 

তুমি আপন চিত্তকে স্থির করহ || ২৯ ॥ হে প্রিয়ে কল্যাথি ! মুনিজনের] যে 

বনবাঁসকে প্রিয়বোধ করিয়া থাকেন, আমি দেই বনে গমন করিলে পর, তুমি 
ব্রত নিম উপবাঁসাদিতে রত হইয়া! কালাতিপাত করিহ॥ ৩* ॥ তুমি অতি 
প্রতাষে গাত্রোথান করিয়। দেবতাঁদিগের অর্চটাকে নতি ও স্তুতি পুজাদি করিয় 
পিতা দশরথকে দেবতার ন্যায় বন্দন। করিবে || ৩১৪ 
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মাতরশ্চৈব মে সর্ববা যথাক্রমমশেষতঃ | 
ত্বরার্চনীয়াঃ সততং সম। হি মম মাতরঃ || ৩২ | 

ভ্রাতিরৌ চাঁপি মে সীতে প্রাণেত্যোহিপি প্রিয়ারুভৌ |. 
ত্বয়া তরতশক্রত্ৌ দ্রষ্টব্য ভ্রাতৃপুজ্রব || ৩৩ || 
ন বক্তব্যোহপ্রিয়ং সীতে' মত্গ্রীত্যা ভরতস্ত য়া | 
স হি রাজা গুরুশ্চৈৰ দেশস্যাস্য প্রিয়শ্চ মে || ৩৪ || 
আ'রাধিত! হি রাঁজানে। দেববচ্গেপসেবিত।ঃ | 

অনুগ্রহৈর্যোজয়ন্তি তক্তান্ ব্রস্তি বিপধ্যষে || ৩৫ | 
ওরসানপিপুস্রাংস্চ বিহিংসন্ত্য পকারিণঃ | 
অনুগৃহৃন্তি চ প্রাতাঃ পরানপ্ুযুপকারিণঃ || ৩৬ || 
ত্বপ্চ তেনেহ ভর্তব্যা বনং বিপ্রোধিতে ময়ি | 

তম্মাৎ সাস্সৈব লিগ্লেথাশ্েলপিগুভৃতিন্ততঃ || ৩৭ | 

অনুবাদ | 
এবং আমার জননীদিগকে যথীক্রমে অশেষ প্রকারে তুমি সর্বদ1 অর্চনা 

করিরে, কোনমতে ইতর বিশেষ করিবে ন1 যেহেতু আমার মাত সকলেই তোমার 
সমানরূপে মাননীয় হয়েন || ২৩ || হে দেবি সীতে ! আমার ভরত ও শক্রঘ ছুই 

ভাই প্রাণ অপেক্ষাঁও প্রিয়তর হয় অতএব তাহাদিগকে তুমি সর্বদ] ভাত কিন্ব! 
পুজের ন্যায় দেখিবে ॥ ৩৩ ॥ হে জনকনন্দিনি ! আমার প্রতি তোমার সমধিক 

প্রণয় আছে বলিয়! প্রণয় প্রকাশ করতঃ ভরতকে.কখন কোঁন অপ্রিয় কখা বলিহ 
না,ভরত এখন এই দেশের গুরু ও রাঁজ| হইবেন, এবং আমার অতি প্রিয় ভ্রাতা ॥ 
৬৪ ॥ যাহার] ভূপতিদিগকে দেবতার ন্যায় সেবা করতঃ আরাঁধনাকরে, রাজারা! 

তাহাদিগকে প্রিয়তমভক্ত দেখিয়া! অন্ুগ্রহ তাঁজন করিয়। থাকেন, ইহার বিপ- 

রীতাচরণ করিলে পর তাহাঁদিগকে রাজা নষ্ট করেন ॥ ৮৫ || রাজাদিগের এই 
নীতি যে ওরস পুভ্রেরাঁও অপকারী হইলে তাহাদিগের অনিষ্ট করিয়। থাকেন, 
এবং উপকারী শক্রর প্রতিও অন্থগ্রহ প্রকাশ করেন || ৩৩৬ 1 এই জন্য 
শীভে তোমাকে উপদেশ দিতেছিঃ যে আমি বনে গমন করিলে অবশ্য ভরত 
ভক্তাচ্ছাদন প্রদানপুর্বক তোমার ভরণ পোষণ করিবেন, অর্থাৎ শান্ত স্বতাঁবে 

তাঁহার নিকট হইতে অশন বসনাদি তৃমি প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥ ৩৭|। 
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মম মতি। চ কৌশল্যা বৃদ্ধা মচ্ছোককর্ষিতা | 
মতপ্রিয়ার্থং প্রিয়ে সীতে শুশ্রব্যানন্যচিত্তয়। || ৩৮ || 

অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে 

ত্বয়াপি বস্তব্যমিহাজ্ঞয়া মম | 
বথা ব্যলীকং ন করেবষি কস্যচিৎ 

তথা তৃয়া কাঁধ্যমিতে। গতে ময়ি || ৩৯ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতোঁপমন্ত্রণং নাম 
যডিংশঃ সর্গঃ | 

টা 

অনুবাদ । 

হে প্রিয়ে সীতে! আমার জননী কৌশলা। দেবী অতি প্রাচীনা হইয়াছেন, 
আমার শোকে তিনি অতিশয় কুশতর হইবেন, অতএব তুমি আমার প্রিয়সাধন 

জন্য অনন্য মন1 হইয়া! জননীর সেব1 করিবে ॥ ৩৮ || হে প্রিয়সি চারুশীলে?! 

আঁমি মহাঁবনে গমন করিব, তোমায় এই আদেশ করিতেছি যে তুমি আমর 

আজ্ঞান্থসারে গৃহে অবস্থান কর, আঁমি বনে গমন করিলে পর তুমি এই করিবে 
যেন কোনরূপে কাহারও নিকট তৌঁমাঁর অসছ্বাবহাঁর প্রকাশ ন। হয়, তুমি সাব- 

থান পুরর্বক ইহাই করিবে ॥। ৩৯ ॥ 

ইতি চত্তর্ক্িংশতি সাঁহজ্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
সীভার প্রতি উপদেশ নামে ঘড়বিংশতি সর্গঃ। 



হিণশ, সর্গঃ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 5৩ 

সগ্ডবিংশঃ সর্গঃ | 

ইত্যপ্রিরমিদং বাক্যং ্রুত্বা স। প্রিয়ভাবিণী | 
সাস্ুরমিব ভর্তারং সীত। বচনমব্রবীৎ || ১ || 
আধ্যপুজ্র পিতা মাতি৷ ভ্রাতরে। বান্ধবাঃ সুতাঁঃ | 

প্রেত্য চৈবেহ চাগ্সন্তি স্বং শ্বং কর্্মফলং পৃথক্ || ২1 
ন পিতুঃ কর্ণ! পুত্রঃ পিতা বা পুজ্রকর্মণ। 1" 
সুখমপ্োতি ছুঃখং বা স্ব তু কর্মাভিজায়তে || ৩|| 
ভাঁ্্যৈক! পতিভাগ্যানি ভুউ্ক্তে পতিপরারণ!। 
সাহং ত্বামনুযাঁস্যাঁমি যত্্ যত্র গমিব্যসি || ৪1 
শপেহহং তে প্রসাদেন জীবিতেন চ রাঘব | 

যথ। নেচ্ছাম্যহং বস্তং স্বর্গেইপি রহিত। ভুয়া || ৫|| 

স্ব মে নাথ গুরুশ্চৈৰ গতিদৈর্বতমেব চ 1 
গমিষ্যামি তয় সার্ধমেষ মে নিশ্চরঃ পরঃ || ৬ 

অনুবাদ । 

প্রিয়দিনী বিদেহ রাঁজনন্দিনী সীতাদেবী শ্ীরামের মুখে এইরূপ অপ্রিয় কথ! 
শ্রবণ করিয়ণঅস্তুয়ার সহিত স্বামিকে বলিতে লাগিলেন অর্থাৎ সংসার দোষ দর্শক 

বাঁকা কহিতে লাখিলেন ।॥ ১ | হে আর্ধ্যপুত্র ! কি পিতা কি মাত। কি ভ্রাতা 

কি ব্ুবাদ্মৰ কি সন্তান সকলেই ইহলোক ও পরলোকে আপন আপন পৃথক্২ 
কর্ম ফলভোগ করিয়া] থাকে ॥ ২ ॥ পিভার সৎ ও অসৎ কর্দদ্বারা পুত্র ও পুত্রের 
সৎ ওঅসৎকর্মদ্বার] পিতা! কখন সুখ ছুঃখ ভাগী হয়েন না, সকলেই আপন আপন 
কর্মাহুসাঁরে ফলপ্রাণ্ত হইয়া থাকেন 1! ৩ ॥ কেবল পতিব্রতা ভার্ধ)াই স্বামি 
শুভাশুভ ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে, অতএব আপনি যেখানে সেখানে 

গমন করুন না! কেন আমি আপনার অন্কুগষন করিব |” ৪ | হেরঘুবীর 1 

ভাপনার অন্থগ্রহের আর আমার জীবনের সহিত শপথ করিতেছি ষে আপনার 
সহিত বিরছিত হইয়া যথা স্বর্গেও আমার বাস, করিতে ইচ্ছ1 হয় না|| « || 

আপনিই আঁমাঁর প্রাণের রক্ষাকর্ত। আপনিই আমাৰ গুরু, আপনিই আমার গতি 
আপনিই আমাঁর দেবতা, অতএব আমি নিশ্চয় আপনার সহিত গ্রমন করিব ইহ] 

স্থির করিক্ধাছি, তাঁহার অন্যথ। হইবে না। ৬ 11. 
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যদি ত্মুদ্যতো গন্ত ছুর্গং কপ্টকিতং বনং | 
অহং তবাগ্রে যাস্যামি মৃদ্রন্তী কুশকণ্টকং || ৭|| 
ন পিতা নাত্মজো নাত্ব। ন মাতা ন সুহ্ৃজ্জনঃ | 

গতির্ভবতি সতস্ত্রীণাং পতিস্তেকঃ পরা গ্রতিঃ || ৮| 
ঈর্ষাদোৌবং সমুৎহ্জ্য পীতশেষমিবোদকং | 
নয় মং বীর বিশ্রন্ধং পাঁপং ন ময়ি বিদ্যতে || ৯|| 

হন্মযপ্রাসাঁদভবনবিমানেভ্যোইপি মে প্রভে। | 
তব পাদাশ্রয়ঃ শ্রেয়ান্ স্বর্গাদপি সুছুর্লভঃ || ১০ | 

কুরু প্রসাদং গচ্ছেয়ং ত্বয়াহং সহিত বন । 

সিংহকুঞ্জরশার্দ,লবরাহর্্মনিষেবিতং ||. ১১ | 
সুখ বনেহপি বৎস্যাঁমি তব পাঁদব্যপাঁশ্রয়াৎ | 

' বিহরন্তী ত্বয়! সার্দং বখেন্দ্রতবনে তথা || ১২ 

অনুবাদ | 

বদি আপনি কণ্টকারত অরণ্য মধ্যে গমন করিবার নিশ্চয় করিয়া বন গমনো- 
দাত হইয়াছেন, তবে আমিও আপনার অগ্রে অগ্রে কুশমূল ও কণ্টকাঁদি সকল 
'মর্দিত করিয়। গমন করিব যাহাতে আপনার পাদদ্ধয়ে বেদন। না জম্মে॥ ৭ || 

কি সন্তান কি আঁপনি কি জনকজননী কি বন্ধুলোক সুচরিত1 কামিনীদিগের সমন্ধে 
কেহই গতি নহে, তাহাদিগের একমাত্র পতিই পরমা গতি হয়েন || ৮ || পীতাৰ 

শিষ্ট জলের ন্যায় ঈর্ধাদৌষ পরীহাঁর করিক্স! ছে বীর পুরুষ! আপনি বখাইচ্ছ1 
আমায় লইয়! চলুন, আঁমাতে কোন পাপাশঙ্কা করিবেন না॥ ৯ ॥ কি অটীঁ 
লিক কি দেবালয় কি অন্তঃপুর, কি সুসজ্জিত রথ সকল"আমার পক্ষে ভেয়ন্কর 
নহে, হে গ্রভো! ভোমার দুর্লভ পাদপদ্াশ্রযর় আমার স্বগ্রণপেক্ষাও শুভকর হয় 
॥ ১০ ॥ হেরঘুনাঁথ ! আপনি প্রসন্ন হইয়। অন্থমতি করুন্ আমি ক্জীপনার সমতি- 
ব্যাহারে সিংহব্যান্ত বরা ভল্লংক কুগুর প্রতৃতি প্রাণিগণে পরিরভ অরণাতে গমর্ 

করিব॥ ১১ ॥ আঁমি তব পাঁদপদ্ম] দেব! করিয়। সুখে বাঁস করিব, ইন্দ্র 

। ভবনে বাঁসকরতঃ যেমন সুখহয়, নির্ভ্ন বনস্থলে আমি তোমার সহিত ধিছার 
করিয়] হ্ুখী হইব ॥ ১২ |. 
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শুজ্বমাঁণ! বৎস্যামি পাঁদৌ তে নিয়তত্রতা | 
রমমাঁণ! ত্বয়া সার্ধং কাননেষু সুগন্ধিষু || ১৩।। 

শতক্রতুসমঃ শৌর্ষেয বিষ্েম্তল্যপরাক্রমঃ |. 
ত্বং হি লোকত্রয়স্যাস্য সমর্থঃ প্রতিপালনে || ১৪ || 

ন মমাভিতবে শক্তো৷ মহেন্দ্রোহপি ত্দাশ্রয়াৎ | 
অতে। নার্ধসি মাং ভক্তাং নিবর্তয়িতুমাতুরাং || ১৫|| 
তবয়। সহ ভবিষ্যামি ফলমূলকৃতাঁশন৷ | 
দুর্ভরা ন তবিষ্যমি বনে তেহহং কথঞ্চন || ১৬ || 
ইচ্ছার্মম সরিতঃ শৈলান্ সরাঁংসি চ বনানি চ| 
দ্রষ্,ং বল্ষলসংবীতা ত্য নাথেন রক্ষিতা || ১৭ || 
হংসকারগুবাকীর্ণঃ পদ্মিনীর্বিমলোদকাঃ| 
অবগাহাভিরংস্যেহহং ত্বয়ৈব সহ রাঘব || ১৮ || 

অনুবাদ | 
আমি তথায় আপনাঁর পাদসরোজের শুশ্রষায় নিয়মত্রত ধারণী হইয়] সুগন্ধী 

গন্ধবহে আমোদ্িত বন সমুহ মধ্যে বিহার করতঃ পরম স্সুখে কাল হরণ করিব ॥ 
॥ ১৩ ॥ আপনি শুরতাঁয় পাকশীসনের তুল) ও পরীক্রমে নারায়ণের তুল? 

'আপনি এই ত্রিলোকের রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হয়েন ॥ ১৪ ॥ আমি তোমার সহিত 

থাকিলে অমরপতি মহেন্দ্র আমার পরাঁভব করিতে পারিবেন না, অতএব হে 

নাথ! আমি স্ুকাতর। এবং তক্ত1 তোমাকে তক্তিভাবে সকাতরে নিবেদিতেহি বে 
আপনি আঁমাকে বনগমন বিষয়ে নিবর্ত করিবেন না ॥ ১৫ ॥ বনবাসে আমি 

আপনার মমতিব্যবহারে ফলমূল তোজনেই দিনপাঁত করিব, তথায় আমার ভরণ 

পোষণ জন্য কোনমতে আপনাকে কষ্ট পাঁইতে ₹ইবেক না অর্থাং আমি অপনার 
ছুর্ভর! হইবনা॥ ১৬ ॥ হে নাথ! আমার ইচ্ছা হয» থে আপনার আশ্রয়ে 

গাঁছের বাকল পরিধান কররিয় নদনদী ও পর্বত সরোঁবরএবং দুর্গম অরণ্য সকল 

নিরীক্ষণ করিব ॥ ১৭ ॥ হে রঘুনাথ! যে নকল সরোবরের জল অতি নির্মাল 
যাহাতে হংস কারগুব চক্রবাঁক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ অনবরত বিচরণ করি- 

তেছে, পদ্ম সকল বিকশিত হইয়! রহিয়াছে, আমি তাহাতে অবগাহন করি 

আপনার সহিত বিহার করতঃ সুখে কালাতিপাডকরিব ॥ ১৮ 



5৭৩ রামায়ণ! (২৭, সর্গ:| 

বনোদ্দেশেষু রম্যেষু নানাকুস্থমণন্ধিসত | 
বস্তমিচ্ছামি সুদিত ত্বয়াহং সহ কাননে || ১৯|| 
সহআাণ্যপি বর্ষাণাং বহুনি সহিত ত্বর়া | 
মমতীতাঁনি মন্যেইহং যথেকং দিবসং তথা || ২০ | 
স্বর্গেহপি বাঁসং রহিত ত্বয়। বীর ন কাময়ে। 
নরকং বাপি মে স্বর্গো বিশিষউঃ স্যখহ ত্বয়া সহ || ২১।। 
পত্র! চাপ্যন্ুশিষটীন্সি মীত্র। বন্ধুজনেন চ। 
বিন। ভর্তা ন বস্তব্যং ত্বয়েতি রঘুনন্দ্ন || ২২ ||. 
অতঃ প্রণম্য যাঁচে ত্বাং গমনে ক্ৃতনিশ্চয়। | 

ন মামর্থসি সন্দেষ্টমিতি কর্তব্যতাং শ্রুতি || ২৩ | 

বনং গমিম্যামি নহ ত্বয়াহং 

ন মাং নৃবীর প্রতিযেদ্ধ,মর্থসি | 
বনে নিবতস্যামি যথ। পিতুগ্তে 

তথেৰ পত্য্যামভিরক্ষিতা তব || ২৪ 1 

অনুবাদ | | | 
ছে প্রাণেশ! তথায় অঙ্দেষবিধ কুস্থমস্মুহের পরিমলে পরিপুর্ণ রমণীয় 

কাঁনন মধ্যে আপনার সহবাসে আনন্দরসে বাঁস করিতে ইচ্ছ! করি ॥ ১৯1 হে 
্বামিন্ ! আপনার সহিত বহুসহজ বৎসর বাস করিতলও আমার আর্থির নিবারণ 

হয় ন1,অর্থ/ৎ, সমতীত বনু পংখ্যক বতসরকেও এক দিবস বলিয়। জ্ঞান হয় || ২০ ॥ 
হেবীর! আমি আপনার সঙ্গছাড়া হুইয়। স্বর্গে ও বাঁসকরিতে কামনা করি ন। 

আপনার সহিত নরক বাসেও আমার শ্বর্থ অপেক্ষা]. অধিক সখ || ২১ ॥ হে 
রদ্ধুনন্দ্ন ! পিত] মাত] বন্ধুজন প্রভৃতি সকলেই আমাকে, এই. শিক্ষ। দিয়!ছেন 
যে স্বামীর সঙ্গ পরীহার করিয়| অন্যত্র একক্ষণও বাল করিহনা || ২২ || 
একারণ তোমার সহছিভ গমন করিতে একান্ত অবধারণা করিয়াছি, এবং প্রণতি 

পুর্ববক প্রার্থম! ' করিতেছি, ষে' আমার গমনের অন্যথা আদেশ করিতে আপনি 

কোনক্রমেই যোগ্য হইবেম না॥ ২৩ ॥ ছে নরবর! আমি একান্তই আপ- 

নাঁর সহিত বন গমন করিব, কোন মতেই আমাকে নিষেধ করিনেনন। আমি শ্বশুর 

তবনে কি পিতৃ ভবনে যেমন আপনার অধীনে অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ 
তোমাকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া» বলেও অবস্থান করিব ॥ ২৪ ॥ 



২৭শ, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকা ওঃ] ১৭৭ 

অনন্যভাঁবামন্ুরক্তচেতসাঁং 

ত্বয়া বিমুক্তীং মরণায় নিশ্চিতাঁ। 
নয়স্ব মাং সাধু কুরু প্রিরঞ্চ মে 

ময়া ন ভারে। গুক্ুতামুপৈষ্যতি || ২৫ || 
ইতি ক্রবাণখমপি ধর্মাবদিনীং 

নেতুং ন রামে। দয়িতাং ব্যবস্থতি | 

নিবর্তয়িষ্যন্ হি সতাঁং তদ। প্রিয়াস্ 

উবাচ দৌধান্ বনোবাসিনামথ || ২৩৬ | 

ইত্যাষে রাঙায়ণে অধোঁধাকাণ্ডে সীতাবাক্যৎ নম 
সগুডবিংশঃ সর্গহ | 

'ন্নুবাদ। 

ছে প্রিয়প্তিরাম ! তোমা বাতিরেকে আমার আর অন্য কোন ভাঁৰ 

নাই, আমার মন আপনার প্রতি নিতান্ত অন্ুরক্ত রহিয়াছে, যদি আপনি 

আমায় ন। লইয়। যাঁন তাহ হইলে আমি নিশ্চয় মরণীবধারণ করিব, অতএব 
আপনি আমাকে সমভিবাাহারে লইয়| চলুন, এই আমার প্রিয় কার্ধা সাধন করুন্, 
আমি সঙ্গে থাকিলো আপনাকে গুরুভর ভারাক্কান্ত হইতে হইবেকনা | ২৫ || 

ধর্ম পরায়ণ। প্রিয়তম জানকী এই প্রকার কথা বলিলেও শ্রীরামচন্দ্র তাঁভাকে 
সমভিব্যাহারে লইয়। যাইতে সম্মত হইলেন না, তখন ভিনি প্রিয়াতার্ধ্যা নীতাকে 

বনগমন অধ্যবসায় হইতে নিবর্ত করিয়া বনবাসিদিগের দোষোদেঘাবণ গু্বক 
কহছিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশ সাহআ্য বাল্ীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যা কাঁণে 

সীতাবাক্য নামে সগুবিংশতি সর্গ সমাপন । 



১৭৮ রামায়ণ! [ ২৮শ, সর্থঃ। 

অফ্টাবিংশঃ সর্গঃ | 

তান্তথা ব্রুবতীং রামঃ প্রিরাং ভাধ্যামনুত্রতাং | 
বাচেদং বডন্ দোঁবান্ বনবাঁস উদাহরন্ || ১ 

সীতে মহাকুলীনাসি র্শাজ্ঞাসি যশস্থিনী। 
সত্য? মে বচনং কাঁধ্যৎ আোতুমহশ্তনিন্দিতে || ২ | 
মনে! হি ভ্বয়ি নিক্ষিপ্য শরীরেণৈৰ কেবল । 

গমিষ্যাম্যবশ? সাতে কাননং পিতুরাজ্ঞয়া || ৩ || 

তন্মাদ্থ। বদামি বাং তথ। স্বং কত্তুমর্থসি | 
বনবাঁসে হি বহব ইমে দোঁষা মহাত্যয়াঃ || ৪ || 

তান্ শ্রদ্ধ! ত্যজ্যতাঁং ভীরু বনবাসরুতা' মতিঃ| 

বছুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিবীয়তে | ৫ | 

ঞ 

অনুবাদ । 

'অন্থগমনে একান্ত অন্থরাগিণী প্রিয়তমা সীমন্তিনীর সেইরূপ বাকাশ্রবণ 

করিয়া বনবীসে যে অশেষ দোঁষ আছে, তাহার উদ্াহরন্ দিয়। শ্রীরামচত্দ্র তাহাকে 

বলিতে লাগিলেন 1 ১ 1 ছে শীতে! তুমি মহাকুল সমুন্ডুতা ও ধণ্ম- 
জ্ঞানবভী তে।মার যশে ভূন ভরিয়া রহিয়াছে, ছে অনিন্দিতে, আমি যে বথার্থ 
সত্যবাক্য তে।নাঁয় উপদেশ দিতেছি তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং শ্রবণানন্তর 
তাহ'ই তোমার অন্থষ্ঠান করাকর্তবা ॥ ২ ॥ ছে প্রিয়সি! আমি স্বাধীন নহি কেধল 
পিতার অন্থমতি প্রতিপালন করিতে বনে গমন করিব, কিন্তু নিশ্চয় কহিতেছি 

যে আমার ঘন সম্পূর্ণরূপে তোমাতে সমর্পণ করিয়া! আমি কেবল শরীর লইয়া 
বনে চলিলাম॥। ৩ ॥ অতএব আমি তোমাকে যাহ! বলিতেছি তাহাই 

তোঁমার অনুষ্ঠান কর উচিত হয়, কেন ন! তুমি নিশ্চয় জানিবে বনবাসে অনর্থকর 

ভুরি ভুক্সি মহান দোষ আছে ॥ ৪ ॥ হেতীরু! তথায় যে সকল ক্লেশ ঘটিতে 

পারে আমি মমুদয় বর্ণন করিতেছি, তাহ] তুমি শ্রবণ করিয়া! বনবাস গমনে 

যে একান্ত নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি করিয়াছ তাঁহ| পরিত্যাগ করহ, যেহেতু দুর্খম অরণো 
বছবিধ দোষ আছে বলিয়া সকলে ভাঁহার নবম কান্তার এবং বন রাখিয়া- 

ছেন ॥|৫ ॥ 



২৮শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকীও2 । ৯৭০১ 

তবানুকম্পয়ৈবাহং বনদোঁধান সুদারুণান্। 

জানানস্তীমহং নেতৃং বনং নৈব সযুৎসহে ॥ ৬ | 
বনে বস্তি শারদ লা আসিন্নজ্নঘাঁতিনঃ | 

ভেতব্যঞ্চ সদ তেভ্যস্তেন দুঃখ প্রিরে বনং | ৭ | 

প্রভিননকরট। নাগা বহবঃ সন্তি কাননে | 

আসাদ্য যে বিনিত্বন্তি তেন ছুঃখৎ বনং প্রিয়ে 1 ৮1 

অত্যুষ্ণমতিশীতঞ্চ তৃড্রুভূন্ষে তখৈৰ চ। 
ভয়ানি চ বহন্যত্র তেন ছুঃখং পরিয়ে বনং || ৯| 

সর্পাঃ সরীপাশ্চান্যে রুশ্চিকাশ্চ মহাবিষাঃ | 
চরন্তি গহন্ইেরখ্যে তেন ছুঃখং প্রিয়ে বনং || ১০ | 
গিরিকন্দরজাতানাং মহখরণ্যনিবাসিনীং | 

উদ্বেজনীয়াঃ সিংহাসনাং শ্রয়ন্তে নিনদ। বনে || ১১ || 
অনুবাদ | 

ভোঁমবার প্রতি আমার প্রথাঢ অনুরাগ আছে বলিয়া বনবাসের নিদীরণ দোষ 

পকল অবগত হইয়] তোমাকে বনে লয়! যাইতে উৎসাহী হইতেছি ন]। 

॥ ৬ 1 বনমধো ভয়ঙ্কর বাণভ্রাদ্দি হিংআ ভন্ত সকঙ্গ আছে তাহারা 

নিকটে মহুষ্য দেখলেই বধ করে, ভুমি তাহ! দেখিলেই সর্ধদ1] অতিশয় ভন 
পাইবে, হে প্রিয়ে! এই জন্য বলিতেছি বনেতে বড ক্লেশ॥ ৭ ॥ বনেধে 

সকল মাঁতঙ্গ আঁছে তাহাদিগের গণ্ডস্থল হইতে অনবরত মদধার।] নিগতি হইয় 
থাকে, তাহীর। মন্থষাগণকে নিকটে পাঁইলেই বিনাশ করে হে প্রিয়ে এই জন্য 

বলিতেছি বনে বড় ক্রেশ॥ ৮ ॥ কাঁনন মধ্যে অতিশয় উষ্ণ ও অতিশয় শীতল 
সময়যাপন করিতে হইবে, তন্মধ্যে আবার বহুবিধ ভয়ানক ব্যাপারও উপস্থিত 

হইয়। থাকে, এবং ৫কান সময় ফল সুলাঁদি পাঁওয়] যাঁয় না| এজন7 ক্ষুধা তৃষণয় 

কাতর হইতে হয় অতএব প্রিয়ে বনে অতিশয় ক্রেশ॥ ৯ ॥ নিবিড় কানন- 

মধো মহাঁবিষ কতং সর্প, কতই সরীস্থপ ও কতই বরম্চিক বিচরণ করে, হে পরিয়ে 

এই জনা বলতেছি বনবাসে বড় ক্রেশ॥ ১০ ॥ হে জনক্নন্দিনি ! পর্বতের 
হায় জাত এবং নিবিড় অরণা মধ্যে অবস্থিত যে সকল অতি ভয়ানক দিংহ 

ঘআঁছে, তাঁহার] বনমধ্যে এমনি তয়ঙ্কর গর্জন করে যাহা খুনিনামাত্র মনে মহাউদ্দে 
গের সঞ্চার হয় 1 ১১ ॥ 



১৮০ রামায়ণ? [ ২৮শ, সর্গঃ 

প্রত্যাসন্গাশ্চ সহসা দৃশ্থান্তে বহাবো বনে | 

সিহহর্ষমৃগশীর্দ,লবরাভোরগবারণাঃ || ১২ ॥ 

প্রীণাভিধাতিনো ঘোরাস্তথান্যা 1 মৃগযাতিয়ঃ | 

সন্ভি ভ্র্গে বনে তস্মান গন্তব্যং স্ত্য়। পরিয়ে || ১৩ | 
নদীকুটিলগ! নাগ। মহীবিবরশীয়িনঃ | 

দৃশ্্ান্তে বনমার্গেষু দৃষটিশ্বীসমহাবিবঃ || ১৪ || 
অগাধাঁঃ পহ্কবত্যশ্চ মহা নক্রসমাকুলাঃ | 

সরিভন্তরণীয়াশ্চ দূরপার! ছুরাসদাঁঃ || ১৫ || 
কুশকণ্ট টকবস্তশ্চ লতাগুল্মতৃ ণাবৃতা5 | 

ছুর্গমাঁঃ সন্তি পন্থাঁনঃ সীতে ছুঃখমতো! বনং | ১৬ || 

নিশ্মনুষ্যাণ্যরণ্যধনি তথা ছুঃসত্তববন্তি চ| 

কক্ষরুক্চক্ষুপলতাগহন্ণনি শুচিম্মিতে ॥| ১৭ || 

অনুবাদ | 

বনমধখ্ে সর্বদা অনেকানেক সিংহ ব্যান ভল,ক যৃগ মাতঙ্গ শুকর তুজঙ্গ 

প্রভৃতি হিংআক জীবগণকে নিকটে নিকটে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ইহ1 দেখিতে পাওয়া! 
যায় ॥। ১২ | হে প্রিয়সি সীতে ! এতদ্বাতীত প্রীণহারক ঘোরতর ভয়ানক নান| 
প্রকার মুগজাতি দুর্থম অরণ্যমধ্যে সর্বদা ভ্রমণ করিয়। বেড়ীয়, এই জনা বল্লিতেছি 
যেবন তোঁমাঁর পক্ষে গন্তবা নহে ॥ ১৩ ॥ অরণোর পথিমধ্যে সর্কদ| দৃষ্ট 

হইয়] থাঁকে যে নদীর ন্যায় বক্রগ্ামী করাল দবর্শকরদল অর্থাৎ নাগ সকল 

পৃথিবীর বিবরমধো শয়ন করিয়! থাকে তাহাদিগের দর্শনে ও শ্বাস 
প্রশ্ব(সে মহাবিষ সমুষ্ধ নির্ঘত হয় ১৪ ॥ বনে গমন করিতে হইলে পথিমধ্যে 

বহুসংখ্যক ভয়ঙ্কর অপীর নদী সকল পাঁর হইতে হইবে, কোন কোন নদীতে 

অতলম্পর্শ জল, কোন নদী পক্ষে পরিপূর্ণ» কোন কোঁন নদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
প্রচণ্ড কুভীরাদিতে সমাকুলা ॥ ১৫ ॥ হে সীতে! অরণ্যে যাইবার 
পথ সকল অভি ছুর্গম, পথিমধ্যে কুশকন্টকে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইবে, কোন 

কোন পথ লতাগুল্স তৃণপ্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতি কষ্টে তাহা 

পঁর হইতে হইবে হেপ্রিয়ে! এই জন্য বলিতেছি যে বনেতে বাস করিতে 

ভউলে বড পেশ হয় ॥ ১৬ ॥ হেমৃছ্ুহাঁসিনি! সেই বিজন গহনকানন মধ্যে 

*বল হিংঅক্ প্রকৃতি ভয়ানক জন্থু সমূহে পরিপুর্ণ, শুদ্ধ তৃণগুল 
£ ওগমা হয়, হিয়াছে ॥ 5৭ ॥ 

মন্াষা মান নাত ০ 
৫ 

নাঃ 

কণ্টকা লতা ও ন 



২৮খা, সর্গ; |] অযোধ্যাকাপ্তঃ1 ১৮ ১ 

সন্ত্যটব্যশ্চ বৈদেহি দুর্গমা বছযোজনাঃ | 

পুষ্পোদকফলৈহীন! ঘোরসত্বসমাকুলাঃ || ১৮।! 
গিরিকন্দরছুর্গানি পল্লোদকবস্থি চ| 

তথানুপানি বৈদেহি সন্ত্যগম্যাঁনি কাননে || ১৯|| 

স্প্যতে পর্ণশ্যাস্থ তৃণশয্যাস্ত চাঁবলে | 

স্বয়ংরুতান্তু দুঃখাস্থ ভূতলে নির্জনে বনে || ২০ || 

আহারশ্চৈৰ কর্ঠব্যো বদরামলকেঙুদৈঃ | 

তথ। শ্যামীকনীবারকষায়কটুতিক্তকৈঃ || ২১ 
বনেঘলভ্যমানে চ বন্য মূলফলে পুনঃ | 
বহন্যহানি বস্তব্যং নিরাহারৈর্বনাশ্রয়েঃ ॥ ২২ || 

বল্কলাঁজিনবক্ীণি বসিতব্যানি কাননে । 

বনেষু ভবিতব্যঞ্চ দীর্ঘশ্শ্রজটাধরৈঃ || ২৩! 

অনুবাদ | 

হে বিদেহতনয়ে জানি! বহুযোজন বিস্তীর্ণ অতি দুর্গম অনেক তয়াঁনক 

অরণ্য আছেঃ ফুল ফল জলাদি কিছুই পাওয়| যায় না অথচ ভয়ঙ্কর 

বনচর শ্বাপদ সমুছে পরিপূর্ণ ॥ ১৮ 0 হে শীতে! কাঁননমধ্যে কোথাও ব] 

পর্বত ও গহ্বরে পথ অগ্মা হইয়া রহিয়াছে কোন স্থানে ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় মক 

'ল জলে পরিপুর্ণ রহিয়াছে, কোন স্থান ব] জলে প্লাবিত হইয়] গিয়াছে সে সকল 

স্থান দর্শনমীত্রে মনে অগম্য কুপে প্রতীয়মান হয় ॥ ১৯ ॥ হে অবলে বৈদেছি.! 

নির্জম বনমধ্যে আঁপনাকে ভূমিতলে ক্রেশকর পর্ণশয্যা অথব] ভূগশয]! 

প্রস্তুত করিয়| শয়ন করিতে হইবে | ২০ ॥ কুল আমলকী ইন্গুী প্রভৃতি 

ফল কখন বা শ্যাঁমীকভৃণ বীজ আহার করিয়া জীবন ধাঁরণ করিতে হইবে, কষাঁয় কটু 

ওতিক্ত বাতিরিক্ত খাদ্য প্রায় তথায় নাই॥ ২১ ॥ অরণামধ্যে ফলমলাদি 

কিছুই পাওয়] যাইবে না, এমন অবস্থায় অনশনে প্রাণপণে বনে বনে বহুদিন বাঁস 

করিতে হইবে 1 ২২ ॥ কাননমধ্যে গাছের ছাল ও মৃগচণ্মের বস্ত্র পরিধান 

করিতে হইবে, এবং চিবুকে দীর্ঘ শ্বশ্র ও শিরোতাথে জটাঁতীর ধারণ করিয়! 

থাঁকিতে হইবে ২৩ ॥ 



১৮২, রাম্ায়ণৎ ! [ ২৮শ, সর্গঃ | 

দীঘ'রোমধরৈশ্চৈব মলপঙ্কসমাচিতৈঃ | 
বাতাতগবিশুষ্কাঙ্গৈঃ প্রিয়ে ছুঃখমতো বনং || ২৪ || 
স্থানং বীরাসনং সেব্যসুপবানশ্চ মৈথিলি | 

কর্তব্য দুশ্চরাশ্চৈৰ নিবম। বনবাঁসিভিঃ || ২৫ 

গ্রীয়ে পঞ্চতপোতিশ্চ বর্ষ স্বভ্রাবকাশিকৈইঃ | 

জলবানৈশ্চ শিশিরে ভাব্যং বনচরৈঃ প্রিয়ে || ২৬।। 
ত্বগস্থিনীত্রশেষেণ তপসা কর্ষিতেন চ। 

ময়৷ তে তত্র কা প্রীতিঃ কা রতিব্কা ভবিষ্যতি || ২৭ | 

মানব সমনুগচ্ছন্ত্যা নিয়ম ব্রতশীলয়া | 
ত্বয়ীপি হি বনে তত্র ক! রতিশ্মে ভবিষ্যতি || ২৮ |! 

বাতাতপবিবর্ণঙ্গীং তপোনিয়মকর্ষিতাং। 
ছুঃখিতাং ত্বাং বনে দৃষ্ট। ভবিষ্যা ম্যতিছ্ুঃখিতঃ || ২৯ 

অনুবাদ | 

সর্ধ্ব শরীরে দীর্ঘ লোম ঝুলিয়। পড়িবে,সর্ববাঙ্গ মলপঙ্কে আর্ত হইবে, খরবাঁতে 
ও প্রচণ্ড আতপে কলেবর শুক হুইয়। যাইবে, হেপ্রিয়সি! এই জন্য বলিতেছি বন 

বাসে বড় দুঃখ ॥২৪॥ হে মৈথখিলি! অরণ্যসধ্যে ষে স্থানে বীরপুরুষের1 অবস্থান 
ক্রেন, এমন স্থানের সেবা করিতে হইবে, সর্কদ1 ব্রত উপবাস করিতে হউবে, 
এবং বনবাশী খধিদিগের স্হছুত ককটসাধা নিয়ম সকল প্রত্িপালন করিতে 

হইবে ॥ ২৫ ॥ হোেপ্রেয়সি! বাহার বনচাঁরী হয়েন, তাহাদিগকে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম 

সময়ে পণ্দতপা1 করিতে হয়, অর্থাৎ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড করিয়া স্ুর্যাদেবের অতি- 

সুখে অবস্থান করিতে হয়, বর্ষ। সময়ে অনার্ত স্থানে থাকিতে হয়, এবং শীত 

কাল গজলমধ্যে ফলেবর নিমগ্র করিয়া রছিতে হয় ॥ ২৬ ॥ অরণ্যমধ্ো 
আমি ভপস্য দ্বারা অস্টিচর্মাবশিউ হইয়] কৃশতর হইব, অভএব তথায় আমাঁর 

সহিত বাসে ভোমার কি রূপে প্রীতি বা রতির উদয় হইবে ॥ ২৭ ॥ 
'আর কুমিও নিয়ত 'প্রতধারিণী হইয় আমার অন্থগমন করিবে, অতএব তথায় 

তোমার প্রতি আমার কি রূপে রতির উদয় হইবে ॥ ২৮ ॥ একে বনমধ্যে 
তুমি কদর্ধ্য বায়ু ও আতপদ্বার1 বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহাতে আবার তপস্যা ও 

নিয়ম দ্বার] কৃশতর] হইষে অতএব তো মাঁকে বনে এডাদৃশ দুঃখিত। দেখিয়া আমি 

ও অভিশয় দুঃখিত হইব 1 ২৯ | 



বশ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ1 ১৮৩ 

ন ত্বামিচ্ছামি বৈদেহি মত্কুতে শোককর্ষিতাঁং | 
্র্ট্ং প্রতিভয়েইরণ্যে ভূশং হি দয়িতাসি মে 11৩০| 
তদলন্তে বনে গত্বা বনচর্য্যা ন তে ক্ষমা | 

বিহৃশন্ বহ্ছদৌষং হি পশ্ঠাঁমি দয়িতে বনং || ৩১ || 
তত্রস্থম্যাপি মে নিত্যং হৃদরে ত্বং নিবৎভ্যনি | 
ইহস্থাপি ন দুরে ত্বং প্রিয়া হি ভবতী মম |1 ৩২ ॥ 

এবং বনং নেতুমনিশ্চিতোহসা বুক্ত। প্রিয়ান্তাং বিররাম রাঁমঃ| 

অথোত্বরৎ সা রুদতী সুদীনা সীতা পুনর্বধক্যমিদং জগাদ || ৩৩ || 

ইত্যার্ষে রামীয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সীতাবনদোধদর্শনং নাম 

অষ্টাবিংশ: সর্গঃ || ২৮ | 

অনুবাদ । 

ছে বৈদেহি। একে তুমি আমার জন্য শৌকে কৃশতর। ছইবে, অতএব 

যেখানে পদ্ধে পদে ভয়ের আশঙ্ক। তথায় তোমায় লইয়! যাইতে আমি কোৌনয- 

তেই ইচ্ছ] করি না, যেহেতু তুমি আঁমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমী হও ॥ ৩০ ॥ 
এই জন) বলিতেছি যে তৌমাঁর বনে যাঁইবাঁর কোন প্রয়োজন নাই, বনে বনে ভ্রমণ 
কর! তোমার পক্ষে 'উচিত নহ্কে, হে প্রিয়মি! আমি অনেক বিবেচন] করিয়া দেখি- 

লাম তোমার বনে যাওয়ায় অনেক দোষ আছে ॥। ৩১ ॥ আমি সেখানে 

থাকিলেও তুমি সর্বদ1 আমার হৃদয় মধ্যে অবস্থীন করিবে এখানে থাকিলেও 
তুমি আমার দুরে নও যেহেতু তুনি আমার প্রাণপ্রিয়তনা হও ॥ ৩২ ॥ রঘু, 

নাথ জানকীকে বনে লইয়| যাইতে অসম্মত হইয়া এই প্রকার কথ! সকল বলিয়! 
বিরত হইলেন, অনন্তর সীভাদেবী অশ্রুমুখে দীনবচনে পুনর্ধার গ্রারামের বাকোর 
প্রভার প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহক্রয বালীকীয় রামায়ণ সংছিতায় অবোধ্যাকাণ্ডে সীতার 
প্রতি বনদোষ দর্শন নামে অন্টাবিংশতি সর্গ সমাপন। ২৮। 
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একোনত্রিংশঃ সর্গঃ। 
অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা সীতা রামন্ত দুঃখিত | 
প্রসক্তাশ্রুমুখা বাক্যমিদং ভর্তারমত্রবীৎ || ১|| 
বনবাসে ত্বয়! দোষ ষ এতে পরিকীর্তিতাঃ | 
তানাধ্যপুত্র মন্যেইহং ত্বস্তক্ত্য! সর্বশে। গুণান্ || ২ | 

ত্বপ্বাহ্ছগুপ্ান্ন চ মা মপি দেবঃ শতক্রতুঃ | 
শক্তোহভিতবিতৃং লোকে কুতোহন্যে বনচাঁরিণঃ || ৩। 
সিংহব্যাভ্রবরাহাদীনুক্তবানসি যান্ বনে । 

ফুরাসদান্ ন মে তত্তো ভয়ং কিঞ্চন বিদ্যতে || ৪ || 
ত্বদ্বান্ুঘলগুগায়াঃ কুতো! মে বিদ্যতে ক্য়ং| 
বিপত্তিরপিব। তত্র শ্রেয়ো মে নেহ জীবিতং | ৫ | 

অনুবাদ | 

'অনন্তর সীতাঁদেবী প্রিয়তমের হৃদয় বিদারণ বচন সম শ্রবণ করিয়! অতান্ত 
ছঃখিত1 হইলেন, তাহার নয়ন যুগলে দরদরিত অশ্র ধারা বছিতে লাগিল 
তিনি বিষয় বদনে স্বামিকে এই কথ! বলিলেন || ১ || হে আর্যপুত্র' আপনি 
বনবাস বিষয়ে যে দোষের উদ্ভাবন ও কীর্তন করিলেন, আপনার প্রতি আমার 

এমনি প্রগাঢ় ভক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বোধ হয় বে সেই সমুদায় দোঁষই আমার 
পক্ষে তন্ভক্তিবলে সর্কতৌভাবে গুণ বিশিষ্ট হইয়| উঠিবেণ। ২ আমি আপনার 
ভূজ যুগল দ্বার রক্ষিতা হইব অতএব দেবরাজ শতক্রতু মহাশয় ও ইহলোকে 
আমার পরাঁভব রুরিতে সমর্থ হইবেন ন, অন্যান্য বন্য প্রারণিদিগের কথ। আর 

কি বলিব | ৩ ॥ আপনি অরণ্য মধ্যে যে সকল সিংহ ব্যান বরাহ মহিযাদি 
ভয়ানক প্রাণির কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাদিগের হইতে কোন রূপে আমার 
কোন ভয় নাই ৪ || কেননা সেখানে আঁমি আপনার আজানৃলম্বিত ভুজবলে 

স্যক্ষিত। হইৰ সেখানে আমার কাঁহাকেও ভয় নাঁই,ও তখায় আমার কৌন বিপদ 

হইবার সন্তীবন| নাই, হে পরতো! এখানে তোমা ছাড়া হইয়া জীবিত থাঁকাঁও 
আমার পক্ষে কোনমতে শ্রেয়স্কর নহে 1 ৫ || 
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ত্বয়। বা সহ গন্তব্যং ত্বদনুজ্ঞাতয়। বনং | 

ত্বৎপরিত্যক্তয়। বাপি ত্যক্তব্যং জীবিতং ময় || ৬ || 
নারী ভর্তৃপরিত্যক্ত। জীবন্ত্যপি স্ছুঃখিতা | 
স্বতা ভবত্যাধ্য পুক্র তন্মাচ্ছে যোহদ্য মে মৃতং || ৭ || 
অপি চৈবাঁহমাদিফী! লক্ষণজ্ঞৈদ্ধি' জাতিভিঃ | 

বনে তে বিজনে সীতে বন্তব্যমিতি রাঘব 10৮11 
তেষাঁং লক্ষণিনাত শ্রুত্বা বচস্তৎ সত্যবখদিনণৎ | 

বনবানস্গৃহ। নিত্যৎ হৃদি মে পরিবুর্ততে || ৯| 
স চেদবশ্থ€ প্রাগুব্যঃ সিদ্ধাদেশস্তথ। ময়। | 

সহ ত্বয়। ভবৃতু মে ন হীচ্ছামি তমন্যথ। || ১০11 
প্রাপণ্ডাদেশ। ভবিব্যামি গত্বণহং সহিত ত্য়া । 

কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যান্তে সন্ভ বৈ দিজ্াঁঃ1| ১১।| 

অনুবাদ | 
ছে রাম! তবাজ্ঞাঙ্সারে তোমার সমভিব্যাছারে আমার বন গমন যোগ্য 

হইয়াছে, যদি তুদি আমাঁকে পরিত্যাগ করিয়| বনে যাও তবে তৌমাঁকর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইচলে আমারও জীবন ত্যাথ যোগ্য হইবে ॥ ৬ ॥ ছে আর্্যপুত্র ! 

যে মহিলাকে পরিণেতা পরিত্যাগ করে সে স্ত্রী দুঃখে মৃত প্রায় হইয়। জীবিত 
থাকে, অতএব ছে নাথ! বদি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে 

অদ্য আমার মরণই নঙ্গল।| ৭ || হে রঘুনাথ! যে সকল ব্রাহ্মণের! 

শুভাশুত লক্ষণ বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাহার] আমাকে এই আদেশ করিয়াছি- 
লেন, যে ছে সীতে !" তোমাকে নির্জনবনে বাস করিতে হইবে] ৮ 11 
লক্ষণজ্ঞ সত্যবাদি ব্ুক্ষণগণের সেই কথ। শ্রবণ করিয়া আমার. মনে বনবাসের 

আকাজ্ক| সর্বদ। বর্তযান রহিয়াছে || ৯ || হে রাম!*সিদ্ধপুরুষদিগের সেই 
আদেশ অবশ্য সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, অতএব আমি আপনার সহিত গমন 
করিব তাঁহাদিগের মেই আদেশ যে অনাথ! হইবে আমি এমত ইচ্ছ। করি ন! ॥ ১০ || 

আমি আপনার সহিত অন্গমন করিয়! যে তাহাঁদিগের সেই আদেশ প্রাপ্ত] 
হইব, অদ্য তাহারই সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে মেই মকল বিচক্ষণ 

ব্রাহ্মণগণের আদিষ্ট বাক্য সত) হউক || ৯১ | 

(॥ ২৪ ) | 
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বনবাঁসে চ জানামি ছুঃখানি বিবিধান্যহং | 

প্রীপ্যন্তে যানি সুনিভির্বনবাসে কৃতাক্ভিঃ || ১২।| 
কন্যয়ৈব ময়! সর্ব্বে বনদোষাঃ শ্রন্তাঃ পুরা | 

ভিক্ষুক্যাঃ সাধুর্ত্ায়াঃ কথয়ন্ত্যাঃ পিতুর্থৃছে || ১৩|। 
প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা নর মামপি রাঘৰ। 

বনবাসে। হি সুভূশং কাজ্নিতে। মে তয়! সহ || ১৪ || 
রুতক্ষণাম্মি ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব | 

পুণ্যা হি বনচধ্যেয়ং ত্বয়া মে সহ কাজিক্ষতা || ১৫ || 

পুতানয়া ভবিষ্যামি পুণ্যয়া বনচধ্যয়া | 
. বিহরস্তী ত্বয়। নার্থং হৃদয়োৎসবভূতয়া || ১৬ | 

স্পৃহুণীয়। ভবিষ্যণমি লোকেহমু্ষনিহৈব চ | 
ভর্ভতারমন্তুগচ্ছন্তী ভর্ত। স্্রীণাং হি দৈবতং || ১৭ | 

অনুবাদ । 
€* নাথ! আত্মতত্বজ্ঞানী মুনির| বনবাসে যাঁদুশ বিবিধ যন্ত্রণা পাইয়] থাকেন 

অর্থাৎ বনবাসে যে অশেষবিধ ক্রেশ হয় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি ॥ ১২ || 
পুর্বে কন্যাকালে আমি যখন পিতার আলয়ে ছিলাম, তখন সাধুশীল! কোন 
এক সন্যাঁসিনী স্ত্রী আমাকে কহিয়াহিলেন, আমি তাহার নিকট বনবাসের দো 

সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম ।। ১৩ || হে রঘুনাথ! আমি আপনার পাদ- 

পল্মকে মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়] সবিনয়ে প্রার্থন] করিতেছি, যে আপনি আমাকে 

সঙ্গে করিয়। লইয়। চলুন, কেননা আপনার সমভিব্যাহারে বনে বনে বিচরণ 

করিতে আমার অতিশয় আকাজক্ষা হইয়াছে || ১৪ 1 ভে রাঘব! আমি 

আপনার গমন সময় প্রতীক্ষ1 করিয় রহিয়াঁছি যেহেতু আপনার সমভিব্যাহারে 
অরণ্য মধোপুণ্যবন চর্যাকর্ম সম্পাদন করিব এই আকাজ্ষ। করিয়াছি, তাহাতে 
তোমার মঙ্গল হইবে।। ১৪ || আমি আপনার অন্তঃকরণে আনন্দ বিস্তার 

করতঃ তব সমভিব্যাহাঁরে বিহারে কাল হরণ করিব, এবং এই বিশুঙ্গ বন পরি- 

চর্ধযাদীরা। পবিত্রা হইব ॥ ১৬ ॥ পতির অন্থথামিনী হইয়া আমি ইহ- 

লোঁকে ও পরলোকে সকলের আদরণীয়] হইব, কেনন| পতিব্রতা স্ত্রীদিগের 
একমাত্র প্বামীই অধিদেব হয়েন || ১৭ || 
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তৃয়া হি সহ সংযোগঃ প্রেততাঁবেইপি মে ভবে | 

ইত্যতোহনুগমিষ্যাঁম ত্বামহং কৃতনিশ্চয়া | ১৮ | 
ময়া কথরতাঁং পুর্ববং শ্রুতং প্রত্যক্ষদর্শিনাং। 
ব্রাহ্মণানাং নিসর্গেণ ধর্ম্মনির্ঁয়বাঁদিনাং || ১৯ || 
ভর্তারং কিল য৷ নারী ছায়েবান্ুগতা সদ। | 
অন্ুগচ্ছতি গ্রচ্ছন্তং তিথঠন্তং চানুতিষ্ঠতি || ২১ || 
তদ্ডাবভাবনিরত। তৎসংযোগপরায়ণ! | 

তষেবং ভুয়ে। ভর্ভারং স! প্রেত্যাপ্যনুগচ্ছতি || ২১ || 
অনুরক্তাং প্রিয়াং ভাষ্যাং স্ুব্রতাং পতিদেবতাং | 

ন ত্বংরোচব্সে নেতুৎ মামিতঃ কেন হেতুনা || ২২ | 
তুল্যশীলতব্রতাচাঁরাং ছায়ামনুগতামিব | 
নেতুমর্হসি মাঁং বীর বনং মুনিজনপ্রিরং || ২৩ | 

অনুবাদ | 
মরণাঁনন্তরও তোমার সহিত আমার জংমিলিন হইবে এই জন্যই দৃঢ় 

প্রতিজ্ঞ] করিয়া কহিতেছি যে একান্তই আপনার সহিত অন্থগমন করিব || ১৮ 1॥ 

যাহার] ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান কারণের বিষয় সকল প্রত্যক্ষের ন্যায় নিরীক্ষণ 
করিয়! থাকেন, সেই সকল ধর্ম কর্মের নির্ণেত] ব্রহ্মবাদি ত্রাহ্মণগণ যদৃচ্ছাক্ষমে 

পুর্বকাঁলে আমাকে বলিয়াছিলেন আমি তাহাঁদিগের মুখেই ইহা শ্রবণ 

করিয়াছি || ১৯ || যে সতীক্ত্রীগণের] সর্ধদ1 ছায়ার ন্যায় স্বামীর অন্থগামিনী 
হয়েন, তাহার] তর্ত। গমন করিলে গমন করেন অবস্থিতি করিলে অবস্তিত! 
হয়েন।। ২০ | যে,স্ত্রী একান্ত ত্বীমীর বশবর্তিনী হইয় থাকেন, এবসু 

স্বামীর সহবাসেই সময়াতিপাঁত করেন, সেই স্ত্রীমৃূভা হইলেও পুনর্ধার সেই 
স্বামীকে প্রীপ্ত হয়েনন।॥ ২১ || ছে নাথ! আমি আপনার একান্ত অনুরক্ত। ও 
প্রিয়! এবং পতিব্রভ1 জায়], শর্কদীই ষদন্থষ্ঠীনে কাল যাপন করিতেছি, পতিবিন! 

গতিনাই ইহা নিশ্চয় জানি অতএব আমাকে এখান হইতে সমভিব্যাহারে লইয়। 

যাইতে কি জন্য অপনার অভিরুচি হইতেছে না তাহ] বলিতে পারি না ২২ || 

আমি ও আপনার ন্যায় আচীর ব্যবহার রীতি নীতি ও বিবিধ ব্রভানুষ্ঠীন করিয়। 
থাকি, ছায়ার ন্যায় সর্বদ1 অন্থচরী রহিয়াছি, অতএব ছে বীরাবতার রাম! 

মনিজনের] প্রিয় বোধে যথায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান কিয়! থাকেন, আপনি. তাদৃশবনে 

অশমাঁয় সঙ্গে লইয়া যাইতে যোগ্য হউন || ২৩ || 



১৮৮ রামায়ণৎ। [২৯শ,সর্গঃ। 

যদি মাঁং নিশ্চিতাং গন্তং ন নেতুং ত্বমিহেচ্ছসি | 
সত্যেনালত্য পাঁদৌ তে ন ভবিষ্যাম্যসংশয়ং || ২৪ || 
ইত্যুক্ত। প্ররুরোদার্তা মৈথিলী শোককর্ষিতা | 
শোঁকোষ্ৈরতিবর্ষন্তী দুঃখ জৈরশ্রবিন্তিঃ || ২৫ || 
পীনোন্তাবপতিতৌ ন্পয়ন্তী পর়োধরৌ | 
ভুঃখামধপরীতাঙ্গী স্ুস্বরং কলভাবিণী & ২৬! 
এবমশর্ভীমপি তু তাঁং বিলপন্তীং স্ুছুঃখিতাং | 
রাম? প্রিয়ামন্তুগতাঁং নেতৃং নৈবাধ্যবস্ততি || ২৭ || 
দধ্যৌ চাঁধোমুখঃ কিঞিদ্রদক্তীমতিবীক্ষ্য তাং | 
বনবাসকৃতান্ দেঁষান্ বহ্ুধাভিবিচারয়নূ || ২৮ || 

অনুবাদ | 

আমি আপনার সাহইত গমন করিব এই নিশ্চয় অবধারণ। করিয়াছি, যি 
অবমকে সঙ্গে লইয়! যাইতে তুমি ইচ্ছ] না কর, তাহা হইলে আমি আপনার 

পাদপন্ম যুগলের দর্শনাভাবে নিঃসংশয় প্রাণ ধারণ করিতে পাঁরিব ন1, ইহা] 

আঁপনাঁকে সত্যই কহিতেছি || ২৪ || জনকনন্দিনী সীত।দেবী রহ্ুনাথকে এই 
সকল কথ। বলিয়] শোকে অভিভূত হইয়া কাতরস্যরে রোদন ও বিলাপ করিতে 

'লাঁখিলেন, মহাছুঃখ জনিত এবং শোকাগ্রসিতে উত্তপ্ত নেত্রজল বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন || ২৫ 1 স্ুমধুরভীষিণী জাঁনকীদেবী স্থম্বরে অশেষ বিধ বিলাপ 

ও পরিতাঁপ করিতে দুঃখে ও রোষে পুরিত কলেবর1 হইয়া নে্জজলঘ্বারা 
অপতিত উত্তুঙ্গ পীন পয়োধর বুগলকে অভিষেক করিতে লাগিলেন ।| ২৬ | 

জানকতনয়] এইক্ধপ ছুঃখিত মনে কাতরস্বরে বদিও বিলাপ ও পরিতাঁপ করিতে 

লাগিলেন তথাপি প্রীরামচন্দ্র অনুগত প্রিয়তম! কামিনী শীতাঁকে সমভিব্যাহাঁরে 

লইয়া! যাইতে অঙ্গীকার করিতেছেন না| ২৭ |] প্রীরাম প্রাণসম] জাঁনকীকে 

রোঁদন করিতে দেখিয়া! অবশেষে অধোঁমুখ হইয়| চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

এবং বনবাঁসে যেযে সকল দোঁষ ঘটনার সম্ভাবন|] আছে, র্মুনাঁথ মনেহ সেই 

দমকল দোষের ঘহুশ বিচাঁর ও করিতে লাগিলেন || ২৮ ॥ 



২৯শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ১৮৯ 

বিমনসমভিবীক্ষ্য চিস্তয়ন্তং 

জনকস্ৃতা পতিমপ্রতিমৰপং | 

ভূশতরমতিরোধতান্রনেত্রা 

বচনসুবাঁচ পুনর্নিগৃহ বাস্পং || ২৯ || 

ইত্যর্ষে রাম্খুয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামানুনয়ে। নান 

একোনত্রিংশঃ সর্গঃ || ২৯ || 

অন্গুবাদ। 

জাঁনকীদেবী অভভুলা কমনীয় কান্তি সম্পন্ন প্রথণ সমান পিকে অতিশয় অনা- 

মনস্ক ও চিন্তাকুল দেখিয়] অশ্র্ধারার পরিহার করতঃ অতিশর ক্রোধে নয়ন 
যুগলকে দ্রত্তবর্ণ করিয়া] রাঁমকে বলিতে লাগিলেন |॥ ২৯ | 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ্য বা্ীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে। 
রামের অনুনয় নামে উনত্রিংশ সর্গ সমাপন ॥ ২৯ || 



১৯০.  রামায়খৎ। [ ৩০শ+ সর্গ; 

ভ্রিংশঃ সর্গঃ | | 

রাঁমস্ত তাঁং মতিং বুদ্ধ! মৈথিলী কুতনিশ্চয়। | 

রোষাৎ প্রস্করমাণৌস্ঠী পুনর্বচনমব্রবীৎ || ১1 

উন্মত্োবাঁভিপশ্যন্তী ভর্তারং বিপুলেক্ষণ | 

রোষবেগাৎ ক্ষিপন্তীব প্রণরাদভিমানিনী || ২ || 

কুভার্থই মন্যতে মুঢ়ঃ স আত্মীনং পিতাক্াম |. 

রামং জামাতরং লক্ধাক্লীবং পুরুয়মানিনং || ৩ || 

অনৃতং বত লৌকোহয়মজ্ঞানীদন্ুুপশ্যতি | 

তেজস্বী রাম এবৈকঃ সুর্্যবদযুতিমাঁনিতি || ৪ || 

কিং বা পশ্ঠন্ বিষণস্ভুং কুতো বা! ভয়মান্তি তে | 
ত্যক্ত মিচ্ছনি মং যেন প্রিয়া নান্যপরায়ণাং || ৫ || 

অনুবাদ | 

মিথিল৷ দেশস্ভুত! মৈথিলী জানকী যখন দেখিলেন যে প্রীরামচত্্র আমাকে 
পমভিব্যাহারে লইয়! ষাঁইতে অসশ্মত হইলেন, তখন তিনি যথ] বক্তবা কথা বলিব 

ইছ1 নিশ্চয় করিলেন, স্থতরাং ক্রে।ধে তাহার ও কম্পিত হইতে লাঁখিল 

অতি কোপভরে প্রণর্বধার রশ্ুবরকে কতকগুলি কথা বলিতে আরন্ত করি- 
লেন ১ || জানকী একেবারে উম্মস্ত প্রায় হইয়] বিল্ষারিত লোচনে 

স্বামিকে নিরীক্গণ করিয়া প্রণয়াতিমাঁনে মনে মনে প্রিয়তষের প্রতি প্রগাঢ় 

রোষ প্রকাশ করিলেন || হ .॥ হ1? আমার পিতা কি? নির্বিবেক, পুরুষাতি 
মানী পগুপ্রায় মহামূর্খখ নতুব1 পুরুষাভিমানী কাপুরুষ রাঁমকে জামাত! 
করিয়া! আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন? ৩ || হে রামচত্্র !কি খেদের বি- 
ষয়, লোকে যে তোমাকে কুর্য্যের ন্যায় দীর্ডিমান দেখে ও অপ্রতিম তেজন্বী বলে 

সে সকলি মিথ্যা, অর্থাৎ অজ্ঞাঁনভাপ্রযুক্তই সুটের!। তোঁমাকে তেজস্বী দেখে, যদ 
তোমার স্যরূপ স্বভাব জানিতে পাঁরিত তবে কখনই এমন মিথ্যা] কথ] বলিতে._স- 
ম্মত হইত না 1| ৪ || তুমি কি দেখিয়া এত বিষণ্ন হইতেছ,কোথাহ ইতেই বা 
তোমার এমন ভয় উপস্থিত হইল, যে হেতু অনন্য গতিক] প্রিয়তম! সহধর্পিণীকে 
পরিত্যাগ করিয়। একাকী বনে: যাইতে ইচ্ছা! করিভেছা। ৪ || 



৩০শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ । ১৯১ 

ছ্যুমৎসেনক্ুতং বীর সত্যবকমনুত্রতাং | 

সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ভর্ত গঁতিপরায়ণাং | ৬ | 
অন্যাঁং গতিমহং গস্তং মনসাপি ন কাময়ে |. 

বর! নাথ পরিত্যস্ত! নেচ্ছামি তরতান্ডু তিং || ৭ |! 
কৌমারীং দয়িতাং ভাধ্যাৎ স্বয়মণাহৃত্য মাং কথং। 
শৈলুষ ইব যোষাং ত্বমন্যস্মৈ দাতুমর্থসি || ৮ ॥ 
ন তেহহমপরাধ্যামি কর্মণ। মনলাপি বা | 
বাঁচা বা তৎ কথং মাং স্বং ত্যক্ত,মিচ্ছভ্যকারণং || ৯|| 

খাদবাপ্যপরাধন্তে ময়া কশ্চিৎ পুরা কতঃ | 
অজ্ঞানাদঘদিব। ্ঞানাৎ ক্ষময়ে ত্বাৎ প্রসীদ মে || ১০ | 

আধ্যপুক্র পরিত্যজ্য ন মং স্ব গন্তমর্থনি | 
বাসঃ স মে স্বঙ্রতূতস্তুয়া৷ সহ ভবিব্যতি || ১১ | 

অনুবাদ | 

হে বারাঁবভাঁর রাম ! যেমন লাবিত্রী দেবী ছামতসেন নৃপতির"সন্তান সত্যবাঁ- 
নের অন্ুচারিণী হইয়। ছিলেন, বনে শিয়া আপনি আমাকেও তদ্রপ ভর্তীয় গতি 

পরায়ণা বলিয়া জানিবেন, অর্থাৎ সাবিত্রী যেমন বিপিন মধ্যে ভর্তার গ্রাণ 

দাঁন দিয়ছিলেন, আমিও বনমধ্যে তোমার তদ্রপ উপকার করিব জানিবেন | 

|| ৬ || হেনাঁথ! অন্য কোন প্রকারে আমার জীবনযাত্র। নির্বাহ হইৰে 
ইহ! আমি কখন মনেও কাঁমন। করি না, তোমাকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া! ভরত 
হইতে ভরণ পোষণ হইবে ইহা] কোনমতেই আমার ইচ্ছা নহে || ৭ ॥| 

হে রগ্বনীথ ; আপনি "স্বয়ং প্রিয়তমা কুমারী জায়াকে আনয়ন করিয়! কিরূপে 

নটের ন্যায় অন্যের হস্তে প্রেয়পীকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছক হইভেছেন। 
॥ ৮ || হে জীবিতেশ্বর! আমি কায়মনে| বাক্যে কখনত আপনার নিকট 

কোন অপরাঁধ করি নাই, আপিন কি জন্য অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছেন 1 ৯ ॥ হেনাথ! যদি আমি পুর্বে আপনার নিকট 
অজ্ঞান অথব। জ্ঞান বশতঃ কখন কোন অপরাধ করিয়। থাকি, এখন তাহার 

ক্ষম] প্রার্থনা করিতেছি, অন্কুগ্রহ পুর্বক আপনি আমাকে প্রসন্ন হউন || ১ ॥ 

হে আর্ধ্যপুত্র ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়] তোমার কোন মতেই বনে যাওয়। 

উচিত নহে, যেহেতু চিরকাল আপনার সহিত আমাক্ষে একত্রে বাস ককতে 
হইবে, ইহা অনাথ] হইবার নহে | ১১ 11 
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পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছস্ত্যা িহারশয়নে্িব | 

ন ভবিষ্যতি মে রাম বার্গে চাহপরিশ্রমত | ১২ | 
কুশকাশশরেধীকান্তঘৈৰ বনকণ্টকাঃ | 
মার্গে মম ভবিষ্যস্তি স্পর্শে কৌশেয়সন্নিভাঃ || ১৩ || 
শষ্যাশ্চ বনবাসে মে নবপর্ণতৃণাস্ততাঃ | 

রাক্করীঁজিনসংস্পর্শ। ভবিষ্যন্তি সহ ত্য়। || ১৪ || 

মহাবাতসমুন্ভুতং যন্মামবকরিষ্যতি | 

রজে রমণ তন্সেহঙ্গে পরার্থ্যমিব চম্দনং || ১৫ | 
শাদ্বলেঘু বদাশিষ্যে রিৰিক্তেযু চ রাঘব | 
কুশাস্তরণতপ্পেষু কিং মে স্থুখতরং ততঃ ॥ ১৬ || 

যন্সে মুলফলং বন্যং বনে দান্যসি রাঘব | 
স্বাছ থা বদিবাশ্বাছু ভবিষ্যত্যযৃতোপমং || ১৭ || 

অন্থুবাদ। 
ছে শ্রীরামচন্্র! আমি বনে বনে আপনার পশ্চাঁৎ পশ্চাঁৎ গমন করিয়। 

বেড়াইব। বিহারশয্যায় শঘ্ূন করিয়। থাকিলে যেমন কোন ক্রেশ বোধ হয় না, 
মেইরপ বনপথেও তোমার সঙ্গে আমার কোনমতে পখিপর্যাটন ক্রেশ হইবার 

সস্ভাবন| নাই ॥ ১২ ॥॥ যে সকল কুশ কাঁশ শর ও অন্যান্য ভৃণ এবং বন 
কণ্টক পাদদ্বার! স্পর্শ করিব, ভাহার] স্পর্শমাত্রেই ক্ষৌম বসনের ন্যায় 
আমার মৃদ্ুষ্পর্শ বোধ ছইরে ॥ ১৩ ॥ হেরঘুনাথ! অরণ্য মধ্যে নব 
পল্লব ও তৃণদ্বারা যে শধ্য! প্রস্তুত করিব আপনার নহবাঁসে তাঁহ1 রাঁঙ্ব ও 
রোম পুর্ণ চর্মনির্মিত স্ুখস্পর্শ ন্যায় আমার বোধ 'হইবে ॥ ১৪ 11 হে 

প্রাণেশ! অরণ্য মধ্যে প্রবল বাত্যাসহকাঁরে রে সকল, উভভীন হইয়| শরী- 
রকে যে ধৃূষরিত করিবে, আমি তাহা! সুবাসিত বিলেপন চন্দন অপেক্ষণাও 
অধিক প্রিক্প বোঁধ করিব || ১৫ || হে ব্ঘুবীরা! বনবাঁসে বিজন প্রদেশে দুর্ব্বাগয় 
হরিদ্বর্ণ ভূমিতে কুশময় আন্তরণে আপনার সমভিব্যাহারে অবস্থান করিব, 
ইহার অপেক্ষা! আযঘার পক্ষে স্থুখের বিষয় আর কি আছে? ॥ ১৬ ॥| 

হে রঘুবর! আপনি অরণ্য মধ্যে আমার আহারের জন্য যে সকল ফলমূল প্রদান 

করিবেন, তাহা! স্থস্বাছই হউক আর বিস্বাছুই ব1 হউক কিন্তু আমার পক্ষে অমৃ- 
তের ন্যায় সুন্থাছু হইবে ভাহাতে সন্দেহ নাই || ১৯৭ || 
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ন বন্ধ,নাং স্মরিষ্যামি ন মাতু ন্ পিতুর্বনে | 
বসন্তী ভবত৷ সার্ং স্বাছ্ুমুলফলাশিনী || ১৮ || 

ন মতরুতে ব্যলীকং তে তত্র কিঞ্চিস্ভবিষ্যতি | 

ভবিষ্যামি ন চৈবাহং তত্র.ভারস্তবানঘ || ১৯ || 
যস্তুয়া সহ ন স্বর্গ নরকো যন্তুয়া বিনা। 

কুরু মে দয়িতং কাম গচ্ছেয়ং সহিত। ্ বয়৷ || ২০ | 

্বয়। ত্যক্ত। ন শক্তাম্মি জীবিতুং রঘুনন্দন | 
ত্বদ্বিয়োগভয়োদিপ্রীৎ ত্রায়স্ব শরণাঁগতাঁং|| ২১ || 
অথ নেচ্ছসি চেননেতুৎ মামেবং ত্বদনুব্রতাং | 
বিষমদ্যৈব প্রাস্তামি পশ্ঠতস্তে নৃপাত্মজ | ২২ | 
ইদং হি ছুঃখং সংসোচুৎ মুহূর্তমপি নোৎসজে | 
কিং পুনদশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ রাঘব || ২৩ || 

অনুবাদ | 

বনমধ্যে স্ুস্বাদ ফলমুল ভৌজনে আপনার সহিত আদি সুখে বাঁস করিব, তখন 

কি মাতা কি পিতা কি স্বজন বন্ধ, বান্ধব কাহাকেও মনে স্মরণ করিব না| ১৮1 
ছে পুণ্যশীল! অরণামধ্যে আমার জন্য আপনাকে কোন মভেকিছুই ক্রেশ 
পাইতে হইবেন, তথায় আমার প্রতিপালন জন্য আপনার ভার 'বোধ হই- 

বেকন] || ১১।| আপনার সহ যে খানে অবস্থান করিব সেই স্থানই আমার স্বর্গ 

আর তোম। ছাড়] যে খানে থাকিব সেই আমার নরক, অতএব আপনি আমার 

মনোবাঞ্ণ পরিপুর্ণার্থে এই অন্থমতিকরুন যে আমি আপনার সফভিব্যাহারে গমন 

করি ॥॥ ২৯ ॥ হে রঘুকুল প্রদীপ ! আপনি আমাকে পরিত্যাথ করিলে আর 
আঁমি একক্ষণও জীবিত] থাকিতে প)রিব না; আমি আপনার শরণাঁগত] এবং 
তববিরহ ভয়ে অতিশয় কাতর,হুইয়াঁছি আমায় পরিত্রাণ করুন || ২১ | হেনুপ- 
কুমার ! আমি আপনার একান্ত অন্তগত। যদি আমাকে নিতান্তই সমভিব্যাহারে না 

'লইয়] যাইতে ইচ্ছ| কর তবে আমে অদ্যই আঁপনার.সমক্ষে বিষপানে এই প্রাণ 

পরিত্যাগ করিব || ২২ || হে রঘ্ুনাঁথ! আপনি চতুর্দশ বৎসরের কথা কি 

বলতেছেন আম এক. হত তদ্বিয়োগছুঃখ সছা করিতে পারিব না || ২৩ || 

[ ২৫ ] 
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ইতি শোঁকাগ্রিসন্তপ্ড। বিলপা জনকাঁতজা | 
পাদয়োনিপপাতান্তা ততুর্মিমনলালসা || ২৪ || 

উত্ত। বাক্যং সকরুণং ত্রায়স্ব নয় মামিতি | 
রুূরোদ পতিত তত্র স্ুস্থরৎ মৃদ্ধতাবিণী || ২৫ | 
স তম্যাঃ করুণৈর্বাক্যৈহৃদি ক্ষত ইবাতুরঃ। 
যুমোঁচ বা্পং শোকোষ্ং খৈর্্যসংরুদ্ধমানসঃ || ২৬ |) 
তস্য শোকাশ্রপুর্ণাভ্যাং প্রিয়াকাঁরুণ্যজং তদা | 
শুশ্রাব বারি নেত্রাভ্যাং পুক্ধরাভ্যামিবোদকং || ২৭ || 

স তামুতখাপ্য শনকৈঃ পাদয়োঃ পতিতাং প্রিয়াঁং | 
উবাচ বচনং রামে। মধুরং পরিসান্তয়ন্ত। ২৮ || 
ন কাময়ে ন্বর্ধমপি ত্বদৃতেহহ বরাননে | 

ন চ মেইস্তি ভয়ং কিঞ্চিদপি সাক্ষাৎ স্বয়জ্তুবঃ || ২৯ | 

অনুবাদ । 

জনক নন্দিনী শোঁক সন্তপু হৃদয়ে এই প্রকার বহু বিলীপ ও পরিতাঁপ করিয়! 
স্বামীর অন্ুগমন লালসায় অতি কাতর ভাবে রদ্ুনাথের পাঁদ যুগলে নিপতিত! 
হইলেন | ২৪ || নৈথিলীষ্রারামের পাদপদ্ে পতিত হইগ্জা অশেষ বিধ সকরুণ 
বাকা প্রয়োগ করিতে লাখিলেন, হে স্বামিন্ ! আমাকে রক্ষ। করুন্ এম্থাঁন হইতে 
'আমাকে সমভিব)াহারে লইয়] চলুন্, স্থমধুর বচনে সুস্বরে এই কথ! বলিয়া রোদন 

করিতে লাঁথিলেন | ২৫ ॥ প্রীরামচন্দ্র প্রিয়তষার এই প্রকার সকরুণ বচন 

বাণে হৃদি ক্ষত কাঁতর নায় শৌক সংতগ্ত নয়ন নীরে, পরিপ্লুত হইলেন, কিন্তু 

ধৈর্ধ্যাবলম্বন পূর্বক মনকে স্থির করিয়। রাঁখিলেন || ২৬ || প্রেয়সীর সকরুণ 
বচন শ্রবণে তাহার নয়ন যুগল শোকাশ্রুতে পরিপুর্ণ হইল এবং কমল নয়ন ছ- 

ইতে বাঁরিধারঃ পড়িতে লাগিল তাহাতে এই রূপ শোভা হইল যেন পুগুরীক যুগল 

হছতে জলধারা বহিতেছে || ২৭ || পাঁদপন্মে নিপতিত! প্রেয়সীকে প্রীরামচন্দ্র 

অল্পে অল্পে উদ্ধীপিতা! করিয়] সান্তুনা করতঃ মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন 11২৮ 

ছে ল্ুবদনি ! ভোম। ব্যতিরেকে আমি ন্বগবাসেরও কাঁমন। করিন! তুমি ভয়ের 
কথ! আমকে কি বলিতেছ্, সাক্ষাৎ হিরণ্যগর্ত ব্রহ্ধাহইতেও আমার কিঞ্চিৎ ভয় 
নাই ২৯ ॥ | 



৩০শা, সর্গ; |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ১৯৫ 

ধর্ম তু নাগনাঁসোরু সস্ভিরাচিরিতং জনৈঃ | 
নাতিবর্তিতুমিচ্ছামি বেলামিব মহোদধিঃ || ৩০ || 
তথা গুরুনিরোগঞ্চ পরং ধর্মমং বিদুবুধাঃ | 
তং চাঁতিক্রমিতুং নালমহং শক্ত; কথঞ্চন || ৩১ || 
সযথৈবানুশিষ্টোহন্মসি পিত্রাহয মহাত্বন! | 

তথা বর্তিতু মিচ্ছামি সহিধর্শঃ সনাতন || ৩২ | 
তথা চ তব জিজ্জাস্নিশ্চয়ং শুভলক্ষণে | 
উত্তবধন্ ন নরিব্যেইহমিতি শক্তোহপি রক্ষিত || ৩৩ | 
বদর্থঞচেৰ তে সীতে নেচ্ছামি শুভদর্শনে | 
বনবাসতবৈভ্খৈযোক্ত,ং ত্বাং সুখভাগিনীং || ৩৪ || 

যা নিস্যষ্টানপেক্ষ। চ বনায় মদপেক্ষয় | 

ন হি হাঁতুং ময়! শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা || ৩৫ || 
অনুবাদ | 

হে নাগনাসোরু ! অর্থাৎ করিকর সদৃশ উরু | বেমন জল নিধিবেল!কে অতিক্রম 

করেনন? আমিও সেইরূপ সাঁধুলোকদিগের আচর্রিত ধশ্মকে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা 

করি না| ২৩০ || বিশেষতঃ গুরুলোকের অন্রমতি প্রতিপালন করা সর্ব্বোৎ 
কৃষ্ট ধর্ম বলিয়! সাধুর বর্ণন করিয়াছেন, আমি তাহাকে অতিক্রম করিতে কোন 
মতেই শক্ত হইবনা || ৩১ 1 মহাম্স! পিতা আমাকে যাঁহা অন্রমতি করিয়া 

ছেন, আমি তাহাঁরই অন্থষ্ঠান করিব, কোন মতে অন্যথ] করিব না, কেনন! আমি 
ভাহাঁকেই সনাতন ধণ্ম বলিয়] স্থির করিয়াছি | ৩২ 1 হে শুভ লক্ষণে! 

আমি তোমার রক্ষণাবেক্ষণে শক্ত হইয়।ওতোমার- মনোগত নিশ্চিত রত্তান্ত 

গাঁনিবার মানসেই তোমাকে সনতিব্যাহারে লইয়া যাইব ন1] বলিয়াছিলাম এই 

মাত্র || ৩৩ 4 হে স্সরূপবতি সীতে! তোমাকে বনে এই জনা আমি লইয়।! 

বাইতে ইচ্ছা করিনাই, তুমি দর্বদ1 সুখে কাঁলাতিপাঁত করিতেছ নিরর্৫থ তোমাকে 
বনবাঁসে অশেষ ক্রেশ ভোগে নিযুক্ত করিব | ৩৪.| যখন তুমি বনবাসেও আমার 

সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সশ্মত নহ তখন আম্মবান্ বালতি দিগের মহতী কীর্তির ন্যায় 

ঈদৃশ পতি পরায়ণ! কামিনীকে আমি জীবিত থাকিয়া আর কিরূপে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে পাঁরি অর্থাৎ কীর্তিমান্ ব্যক্তিরা বেমন কীর্তিকে পরিত্যাগ করিতে 
গ্ারেন নব, আমিও সেইরূপ তোমাকে পরিভাগ করিতে পারি ন।॥ ৩৫ ॥ 



১৯৬ রামায়ণৎ? [ত০শ, সর্গহ। 

এহি গচ্ছ মরা সখর্ধঘ যথা তে রূচিতং প্রিয়ে | 

ইচ্ছামি হি প্রিয়ং কর্তং নিত্যং তেহহমনিন্দিতে || ৩৬ || 
ব্রাঙ্মণেভ্যন্ত সাধুভ্যো বাঁসাংস্ঞাভরণানিচ | 

সংশ্রিতেভ্যস্তথান্যেভ্যে। দেহি দাঁনানি জাঁনকি || ৩৭ | 

গুবংশ্গমন্ত্র্য জসুভগে ততে। ব্রজ ময়া সহ | 

ইতি ভত্রর্ণভ্যনুজ্ঞাতা মত্বা গমনমাত্মনঃ || ৩৮ || 
ততঃ প্রহ্ৃষ্টা পরিপুর্ণমানস! 

যশস্বিনী ভর্তরবেক্ষ্য শীসনং। 
প্রচত্রমে দাতুমথো মনীধিণাং | 

ধনানি বাসাংসি চ ভূষণানি সা.| ৩৯ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকীণ্ডে সীতাভিপ্রায়জিজ্ঞাস। 
নাম ভ্রিংশঃ সর্গঃ || ৩০ || 

অনুবাদ | 

অতএব হে প্রেক্সসি ! আইসহ আমার সহিত বনবাঁসে গমন করহ, তোমার 

যাহা অভিরুটি হইয়াছে কোঁন মতেই তাহার অন্যথা হইবে না ছে সর্ব্বা্ 

সুন্দরি ! আমি সর্বদাই তোমার হিতান্থষ্টান করিতে ইচ্ছা] করি || ৬৬ | হে 

জনকনন্দিনি ! অনন্তর তৃমি ব্রাহ্মণগণকে ও সাধুদিগকে ও আশ্রিত লোককে 

এবং অন্যান্য বাক্তি সকলকে বস্ত্র অলঙ্কার ও ধনধান্যাদি জুখে দাঁন 

করহ | ৩৭ ॥॥ হে স্ুচরিতে! তুমি অগ্রে মাননীয় গুরুগণের অন্থমতি 

“লইয়া অনন্তর আমীর সহিত অরণ্যে গমন করহ। জানকী প্রাপনাথের এই 

অনুমতি প্রাণ্তে আপনার বনগ্বমন নিশ্চয় অবধারণ ফরিলেন | ৩৮ ॥ 

তদনন্তর যশন্ষিনী জানকী স্বামীর অন্থণমনে অন্থমতি ' প্রাপ্তে তাহার মন 

আহ্কাদে পরিপুর্ণ হইল তিনি বিদ্বানপণ্তিতগণকে ও অন্যান্য যাঁচকগণকে ধন 

আচ্ছাদন ও নান! আভরণ বিতরুণ করিবার উপক্রম করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাহত্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে 

সীতার অভিপ্রায় জিজ্ঞ|সা নাঁমে ত্রিংশসর্গ সমাপন।॥ ৩৪ ॥| 



৩১শ, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ1 ১৯৭ 

একতব্রিংশঃ সর্গঃ | 

ইত্যুক্ত1 রাঘবঃ সীতাৎ সমাহুয়াথ লক্মমণং | 
উবাঁচেদং বচ? শ্রীমানবেক্ষ্য গ্রশ্রয়ানতং || ১ | 

প্রিয়ঃ প্রাণসমে। ভাতা সহীয়শ্চ সখ। চ মে| 

ত্মাৎ প্রণয়তোহহ্ং ত্বাং যদ্ত্রবীমি কুরুত্ তত || ২ || 
'বনং তয় ন গন্তব্যং ময়া সহ কথঞ্চন | 

ইহৈব হি মহাঁন্ ভারো। বোঢ়ব্যে। ভবতাঁনঘ || ৩ || 
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা লক্ষমণে! দীনমখনসঃ | 
বাম্পপধ্যাকুলমুখঃ সোঢুং শোৌকমশরুবন্ || ৪ | 

প্রণম্য চরণ ভ্রাতুঃ পরিশ্বজ্য চ পীড়িত | 
সীতায়াশ্চ মহাপ্রাজ্ঞস্ততো রাঘবমব্রবীৎ|| ৫ || 

অনুজ্ঞাতোহন্মি ভবতা পুর্ধ্বমেৰ বনং প্রতি | 
সহ গন্তম্তিঃ কম্মানিবর্তয়সি মাঁং পুনঃ || ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর শ্রীমান্ রামচন্দ্র জানকীকে এই বূপ আশ্বাস বচন প্রদানের পর 
লক্ষ্ষণকে অতিবিনীত 'ও উৎসাহ সম্পন্গ দেখিয়। আন্বান করিয়! বলিলেন 
1১ ॥ হে ভ্রাত লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণের সমান ভ্রাতা তুমি আমার 
সহায় আদার সখ এই জন্য প্রণয় সহকারে তোমাঁকে যাঁহাঁবলিতেছি তুমি তাঁহ1 

সম্পাদন করহ 1 ২ ॥ হে শিষ্পাপপ্রকৃতে ! আমার সহিত বনে যাঁওয়া 

তোমার কোন ক্রমেই উচিত নহে, কেনন। তোম।কে এই খাঁনেই অনেক প্রকার ভার 

বহন করিতে হইবে || ৩ ॥ স্মিত্র] কুমার লক্ষ্মণ শ্ীরামের এই কথ| শ্রবণ 
মাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন ভীহার নয়ন যুগল হইতে অনবরত বাম্পবাৰি 

বিগলিত হইয়। মুখমগ্ডলকে ল্সীন করিতে লাগিল, তখন তিনি তাদৃশ শোক সমূহ 
সহনে অসমর্থ হইয়] || ৪ || জ্যে্ ভ্রাতাঁর চরণ কমলে নিপতিত হইলেন 
ক্রমে রাঁমমহিষীরও চরণ যুগিলে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রঘুনাথকে বলিতে 
লাগিলেন | ৫ || হেমহাতাগ! আপনি ইতিপুর্ষ্বে আমাকে বন গমনের 
অন্থুমতি করিয়াছিলেন 'এক্ষণে পুনর্বার কি জন্য তাহা নিবারণ করিতে- 
ছেন।| ৬ | 



১৯৮ রামায়ণৎ !? [ ৩১শ, সর্গঃ 

ন নিবর্তারিতব্যোহহং জীবস্তং মাং বদীচ্ছসি | 
শরণং তাং প্রপন্নোহস্মি প্রসীদাধ্য নয়ন্ব মাং || ৭ || 
তমব্রবীত্তত৷ রামঃ স্থিতং লক্ষণমগ্রতঃ | 
প্রন্বং নতেন শিরসা বেপমাঁনং কৃতাঞ্জলিং | ৮ || 
গতে তৃয়ি ময়া সা্ধমিতে। লক্ষমণ কাননং | 

কে। ভবিষ্যতি কৌশল্যাং সুুমিত্রাঞ্চ যশস্থিনীং || ৯ |! 
অভিবর্ধতি কাঁমৈর্যো মাতিরৌ নৌ নরাধিপঃ | 

স কাঁমবশগে। ব্যক্তং ন দ্রক্ষ্যাতি যথা পুরা || ১০ || 
স কামবশমাঁপন্ো মহরাজঃ পিতাবরোঃ | 

ভরতে র্বাজ্য নাম্রাজ্য কৈকেষ্যা বশমাঠীতঃ || ১১ || 

রাজ্যৈশ্ব্যমদান্ধ। হি কদীচিদপি কৈকেয়ী | 
অসাধু প্রতিপদ্যেত সপত্বীনামচেতন। | ১২ ॥ 

অনুবাদ। 

ছে আর্য! আমাকে জীবিত রাখিতে যর্দি আপনার অভিলাষ থাঁকে তবে 

আপনার সম[ভিবযাহারে বন গমনে আমাকে নিবারণ করিবেন না, আপনার শরণ 
লইয়াছি আনণর প্রতি প্রসন্ন হউন্ এবং সমভিব্যাহারে লইয়| চলুন্।| ৭ || অন- 
স্তর রামচক্র অতিবিনীত কৃতাগুলি পুট কম্পমান কলেবরে অধোমুখে পুরোভাগে 

দণ্ডায়মান লক্ষমণকে অবলোকন করিয়া বলিলেন । ৮ 1 হেলক্ষণ! তুমি 
এখন হইতে আমার সমভিবাহাঁরে অরণ্যে গমন করিলে পর যশত্ষিনী কৌশল্যা 

ও জুমিত্রা জননীদিগের কি অবস্থা ঘটিবে | ৯ || মহারাজ] পুর্ব পুর্বে 
আমাদিগের জননী দ্বপনকে যে প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতৃউ করিতেন, এক্ষণে 
তিনি কাম বশস্বদ হইয়| নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাদৃশ সকরুণ নয়নে 'সন্দর্শন করি- 
বেননা। ১০ || তোমার ও আমার পিতা মহারাজ] দশরথ কামের বশীভূতা 
টককেয়ীর বচনাশ্থরোঁতধ ভরতকে রাজ্যতার সমর্পণ করিলেন | ১১ || কৈকেয়ী 
শ্বপুত্রের রাঁজ্্বর্ধ্য লাতে গর্ষের অন্ধ হইয়া অচেতনতা বশতঃ কখন্ সপত্রীদিগের 
পরতে অসাধুবাবহার করিবেন | ১২ || | 



৭১, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ১৯৯) 

তে মাঁতরাঁবিহস্থেন সমাশ্বাস্যে বিশেষতঃ | 

পরিপাল্যে চ সৌমিত্রে ধাবদাগমনং মম || ১৩ | 
যখৈবাহং তখৈব ত্বং তয়োরিহ তবিব্যসি | 
বন্ধুরাঁপ্যায়নং চৈব ছুঃখেভ্যশ্চৈব রক্ষিত! || ১৪ || 
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা লক্ষণ: শ্রীমতাম্বরঃ | 
বুতীঞ্জলিরিদং ভুয়ো রাঁমং বচনমব্রবীৎ || ১৫ | 

মদ্বিধানাং বহজআ্ীণি কৌশল্যা। বিভূষাদ্বিভো | 
বসযাঃ হজ গ্রামাঁণাং নিক্ক্টমুপজীবনং || ১৬ | 
ত্বদপেক্ষশ্চ ভরতঃ পুজয়িষ্যত্যসংশয়ং | 
কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ পরমং যতুমাস্থিত | ১৭ || 
নয় মাঁমনপেক্ষস্তং বনবাসকতোদ্যমত | 

শিষ্যঃ প্রেষ্যঃ নভারশ্চ ভবিষ্যামি বনে তব 1 ১৮ || 

খনিত্রপিটকে বিভ্রন্ খড়নব1ণধনুর্ধরঃ | 
অগ্রতন্তে গমিষ্যাঁমি পন্থানাং পরিশোধয়ন্ || ১৯ || 

অনুবাদ | 
অতএব যে পর্যান্ত আঁমি ভবনে প্রত্যাগত না হই যেপর্য্যন্ত তৃুমি এখাঁনে 

থাঁকিয়। আঁমদিগের.উতয় জননীকে বিশেষরূপে আশ্বীস প্রদান করিবে, ও তাহা 
দিগের প্রতিপালন করিবে | ১৩ 1| তাহারদিগের পক্ষে আমিও যেমন 
তুমিও তেমন, পরম প্রিয়মত্র হইয়। অশেষ বিধ ক্রেশ হইতে রক্ষণাঁপবেক্ষণ 
করিবে 11 ১৪ | শ্ীমান লক্ষণ রঘুনাঁথের এই বাক্য শরবণে কৃভাঁঞজলি প্ুটে 

দণ্ডায়মান হইয়। পুনর্ঝার শ্রারামকে এই কথা বলিতে লাগিলেন || 5৫11 হে 

প্রভো! ! কৌশল জন্জনী আমার ন্যায় সহঅ সহঅ লোকের প্রতি পালন করিতে- 
ছেন যে হেতু তাহার উপজীবিকার জন্য সহত্র সহত্ম গ্রাম প্প্রদর্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ 
এবং ভরত আপনার মুখাপেক্ষায় অবশ্যই প্রবত্ব সহকারে কৌশল ও স্রমিত্রার 
সেবাগুশ্রষ করিবেন । 5৭ || হের্রঘুবীর। আপনি নিরপেক্ষ হইয়া আমাকে 

'লইয়। চলুন, আমি বনবাঁসে গমন করিব নিশ্চয় করিয়াছি, বনে আমি আপনার 
প্রেষ্য ও দত এবং সহায় হইয়া থাকিব ১৮ 11 আমি খনিত্র ও পিটক 
হস্ত ও খড়া বাণ ও শরাঁলন ধারণ পুর্ববক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব, পখি 

মধ্যে যে সকল বিস্ম খাকিবে তাহা সংশোধন করিব ॥ ১৯ ॥ 



২০৩ :. রামায়ণ] [৩১শ, সর্গহ) 

বন্যানি চণ্হরিষ্যমি পুষ্পমুলফলাঁনি চ-| 
শয্যেপকরণার্থঞ্চ দ্রমপর্ণভৃণানি তে || ২০ 0 
ত্বমার্ধ্য সহ বৈদেহা। বনবাসেপি রংস্যসে | 

রক্ষতস্তাং গমিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ || ২১ ॥ 

আধ্য শিষ্যোহস্মি দাসোহস্মি ভক্তোহন্ম্যনুগতস্তথা | 
তবাহং সর্ববথা সাঁধো। প্রসীদ.নর মামপি || ২২ || 

বাঁক্যেনানেন তু প্রাতো রামো লক্ষণণমব্রবীৎ | 
আগচ্ছ ব্রজ সৌমিত্রে আপৃঙ্ছন্ব সুহৃজ্জনং || ২৩ | 
যে চরাজ্ঞেদদৌ দিব্য মহাত্স। বরুণ স্বয়ং | 
ধনুুষী তে গৃহণণ ত্বমক্ষয়ানিযুধীংশ্চ তান | ২৪ || 
অভেদ্যে চ তনুত্র'ণে গৃহাণ লঘুনী শুভে | 
খড়েনী চ বিমলাকাশবর্চসৌ বিমলৎসব || ২৫ || 

অনুবাদ । 

হে গ্রীরামচন্দ্র ! আমি আপনার জন্য অরণ্য হইতে পুঙ্প ও ফলমুল আঁহর* 
করিব» এবং শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য বক্ষ হইতে পত্র ও ভূণ সকল: সংগ্রহ করিব 

|| ২০ || হে আর্যা! আপনি বনবাঁস কলে যখনবিদেহ নন্দিনীর -সমভিব্যাহারে 

বিহারেকীল হরণ করিবেন, আমি. তখন জাগ্রদবস্থায় থাঁকিয়1! সকল রাত্রিতে 

আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করিব || ২১ || হে সাধে] মহাঁভাঁগ ! আমি আপনার শিষ্য 
ও ভৃত্য এবং অন্থগত তক্ত অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়| এখান হইতে আমাকে 

সমভিব্যাহারে লইয়] চলুন ॥ ২২ || শ্রীরাঁমচন্দ্র লক্ষণের এই সকল কথায় 

অতিশয় প্রীত হইয়! বলিলেন হে সুমিত্রা নন্দন! আইসহ আমার সহিত গমন 

করাই তোমার স্থির* হইল, বন্ধুবান্ধব স্বজনগণকে গমনের কথ! গ্রিজ্ঞাস| 
করহ।॥ ২৩ || পুর্বকালে মহাআ্সা বরুণ সন্তৰ্ট হহয়| স্বয়ং পিতা দশরথকে 

যে ছুইখানি স্বর্গীয় ধন্থক ও যে সকল অক্ষয় তুণীর প্রদান করিয়াছেন, সেই 
ছইখানি ধন্থক ও. মেই 'সকল তুণীর গ্রহণ করহ।| ২৪ ॥ যে ছুই অভেদয 
শুভ লক্ষ্মণ সূক্ষ্ম তন্ুত্রীণ আছে তাঁহাঁও গ্রহণ করহ, এবং নির্শাল আকাশের ন্যায় 

জ্যোতি ও পরিষ্কুত মুডিদেশ.যে ছুইখানি খড়ন আছে তাহাও আময়মকরহ || ২৫11 



৩১শা, অর্গঃ |] অযোধ্যাকাপ্তঃ | ২৩১ 

বচ্চাচধ্যগৃছে দিব্যৎ ধনুস্তিষ্ঠতি মেহর্চিতং | 

তদণনয়স্ব গত্ব। ত্বং ত্বরাঁবানিহ লঙ্গমণ || ২৬|| 
ইত্যুক্তে। লক্ষণঃ শীন্ং সম পৃচ্ছ্য সুহৃজ্জনং | 
আচার্যকুলমাণম্য তে জগ্রাহাযুধোভ্তমে | ২৭ | 
তে সমধদাঁয় ধনুষো সখজেযুনিবন্ধনে | , 
দর্শয়ামাপ রাঁমীয় নিববন্ধ চ যত্ুবান্।| ২৮|1 
তমুবাঁচাঁগতং রাঁদে! লক্ষণং প্রিয়দর্শনং | 

কালে ত্বমাঁতঃ শীন্ং কাজ্ষিতে মম লক্ষণ || ২৯ || 
দাতুপিচ্ছাঁমি বিপ্রেভ্যে খনরত্রার্থ সঞ্চয়ং| 
বহুমূল্যানপ্পধনাঁংস্তস্াদানয় তান্ দ্বিজীন্ || ৩০ || 
যে চাঁক্মৎসুহৃদো। ভক্ত! নিবসন্তীহ ল্ষমণ। 
তেষাঞ্চাপি প্রদান্তামি সর্বেষামুপজীবনং || ৩১ || 

অনুবাদ । 
হে লক্ষণ ! গুরুণৃহে আমার গুজিত বে স্বর্গীয় ধনু খানি বর্তমান রভিয়াঁছে 

তুমি তথায় গমন করতঃ অতি সন্থর তথাহইতে তাহা এখাঁনে আনয়ন করহ ॥২৬॥ 

প্রীরাঁমচন্্র লক্ষ্মণকে এই কথ অন্থমতি করিবা মাত্র তিনি ততক্ষণীৎথ তথ হইতে 
প্রস্থান করিয়। বন্ধু স্বজনগণকে বনগ্রমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং গুরুভ- 
বনে উপস্থিত হইয়) উল্লেখিত শরাঁসন দ্বয়ও গ্রহণ করিলেন ॥ ২৭ || লক্ষ্মণ বীর 
খড়ন ও বাঁণ বন্ধন তুণছয় ও ছুই খানি ধন্ু লইয়| শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শাইলেন, এবং 
প্রযন্্ব সহকারে তাঁহ1 আপনি কটিতটে বন্ধনও করিলেন || ২৮ || জানকীনাথ 
অন্ভুজভাঁত। লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়] বলিলেন, হে লক্ষণ! আদি যেমন শীন্তর 

তোমার আগমন আঁকাঁজ্ষ। করিয়| ছিলাম, তুমি তেমনি শীত্র কালের মধ্যে 
আবসিয়াছ।! ২৯ || এক্ষণে যে সকল ত্রাহ্মগণগণের ভাছ্শ সম্পত্তি নাই অথচ 

অনেকের ভরণ পৌঁষণ করিতে হয় সেই সকল ভূদেব দিকে আনয়ন কর, এবং 

অল্প ভার অথচ বহুসুল্যবান্ ধন সকল আনয়ন করছ, আমি তাহাদিগকে সেই 

ধন রব ও অর্থ সম্পত্তি সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি ।॥ ৩০ ॥ হে লক্ষ্মণ ! 
এই অযোধ্যা নগরে আমাদিগের যে সকল স্বজন ও ভক্তগণ বানকরে, তাহাছি 

গ্রকেও আনয়ন কর, তাহাদিগকেও উপজীবিকা জন্য বৃত্তি প্রদান করিব ||,৩১ || 
(২৬ ) 



২৩২  রামায়ণৎ। | ৩২শ, সর্গঃ | 

বশিশ্টপুত্রং তু সুষজ্মাধ্যং 

তমনয়াশু প্রবরং দ্বিজানাঁং | 

প্রিয়ং সখায়ং মম কীর্যবস্তং 

তং তর্পয়িষ্যেপ্রথমং প্রদশীনৈঃ || ৩২ | 

ইত্যাষে রামারণে অযোধ্যণকাঁণ্ডে লক্ষণাভ্যনুজ্ঞ! 

নাম একত্রিংশঃ সর্গঃ || ৩১ || 

অন্ুবাদ। 

যাবতীয় ব্রাক্ষণগণের মধ্যে শ্রেষ্ট আমার প্রিয়স্ুুহৃৎ সুষজ্ঞ নাঁমে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই 

বশিষকুমারকে শীত্ব আনয়ন কর, তিনি আমার অতিশয় প্রিয়তম সখা তাঁহাকে 

অশেষবিধ ধন রত্বাদি দান দ্বার। সন্ভষট করিব] ৩২ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সহস্র বাল্ীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাঁণডে 
লক্ষণের প্রতি অনুজ্ঞ নামে এক্রিংশনর্গ মাপন।। 



৬২শ, সর্গ; | 1 অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ২০৩ 

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ'1 
্রাতুঃ শীসনমীজ্ঞায় লক্গবণত্তু রিতঃ স্বয়ং | 
স্থষজ্বগৃহমণত্য প্রবিশ্য চ বিনীত বহু || ১।| 
অগ্ন্যাগারস্থমভ্যেত্য জুষজ্ঞং লঙ্ষমণে ইত্রবীৎ। 

হে স্থৃষপ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সখ। তে দ্রষ্টুমিচ্ছতি || ২ || 
শ্রত্বৈতলক্ষমণবচঃ সুযজ্ঞোহথ ত্বরান্িতঃ | 

প্রবিবেশাভ্যুপাগম্য রামবেশ্ম সলন্ষনণ? || ৩ 
তমাগতং বেদবিদং সীতয়া সহ রাঘব | 

অভ্যুত্থায়ার্চয়ামণস প্রদানৈরভিকাজ্কিতৈ; | ৪ | 
কুগুলাজণকেযুরমুক্তাহারবিভূষণৈঃ | 
মহার্হে শচৈৰ বাসোভির্ধনধান্যৈশ্চ পুষ্কলৈঃ || ৫|| 

তমুবাঁচ ততো রাঁমঃ সীতয়াঁভি প্রদেশিতঃ | 
সখরং দর্শিতং কালে সুষজ্ঞং বেদপারগত || ৬ || 

অনুবাদ । 
মহাত্মা লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অন্থমতি প্রাপ্ত হইয়] স্বয়ং বিনীত ভাবে স্মুযজ্ঞ 

নাম মনির ভবনে অতি সত্বর প্রতি গমন করিলেন ।। ১ ॥ স্থুযজ্ঞ তখন হোম- 

গৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন লক্ষ্মণ তথায় তশড সমীপে গমন করিয়| বলিলেন, 

ছেদ্বিজবর স্থযজ্ঞ! আপনার প্রিয় সখা! রঘুনাথ তোমার সহিত সাক্ষাৎ 

করিতে ইচ্ছ। করিতেছেন ॥ ২ ॥ অনন্তর সুযজ্ঞ লক্ষ্মণের বচন শ্রবণমাত্র অতি 

মাত্র ত্বরান্বিত হইয়া তথাঁহইতে উদ্থিত হইলেন ও তত্ক্ষণণৎ লক্ষ্মণ সমভিব্যা- 

হারে প্ীরাঁমের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩ ॥ রামচন্দ্র বেদবিৎ লুযজ্ঞ দ্বিজ- 

বরকে ভবনে সমাগত,দেখিয়] সীতাঁর সহিত গাত্রোঁথান করিয়। অর্চনা করিলেন, 

পরে ব্রান্ষণ আপনার মনোভিমত যাঁহ| যাহ] প্রার্থন। করেলেন, রঘ্বুবর তাহাই 

দিয়া তীহার সন্ষ্ডি জন্মাইলেন ॥ ৪ ॥ কর্ণভূষণ কুগ্ডল বলয় কেয়ুর মুক্তাহার 

প্রভৃতি বিবিধ ভূষণ দ্বার। মহাঁমুল্য মৃদুল নিবিভ সুবর্ণ বাস ও অপরিমিত বিপুল 
ধন ধান্য গবাদি দ্বারা শ্রীরাম তাহার সম্বর্ধন| করিলেন ৫ ॥ অনন্তর রঘ্ুনাথ 

জানকীর অভিপ্রায়ান্থসারে আদেশমতে স্ুযজ্ঞকে বলিলেন, ছে স্ুযজ্ঞ! উপযুক্ত 
সময়েই বেদ পারগ প্রিয়বয়সা তোঁমাকে সীতা দেবী সন্দর্শন করিলেন || ৬ ॥ 



২০৪ রাষায়ণৎ [৩২শনর্গঃ। 

হারঞ্চ হেমস্ুত্রঞ্চ স্ৃভান্যাভরণনি চ। 
বাসাংসি চৈব দিব্যানি ব্রাঙ্গণ্যে তে প্রষচ্ছতি || ৭ || 
রাঙ্কবাস্তরণঞ্ব পত্য্কৎ সর্বকাঞ্চনং | 

সপাঁদ্পীঠং ভাঁধ্যাঁয়ৈ সখে সীত। দদশতি তে | ৮1 

নাঁগং শক্রর্জয়ং নাম মহ্ং যং মাতৃলো। দদৌ | 
তং তে 'দদাম্যলক্কৃত্য সহজ্রেণ গবাং সহ|/৮ || 
প্রতিগৃহা চ তৎ সব্বং স্তৃযজ্জো মন্ত্রবদ্ধনং | 

রামায় সহ বৈদেহ্থা স প্রাযুউ্ক্তাশিবঃ শুভাঃ || ১০ || 

স্যজ্ঞং সম্বিভ জ্যেবমন্যংশ্চৈবার্থতো দ্বিজান্। 
অন্যেভ্যোহপি দদৌ রামঃ সুহ্ভ্যঃ কাঘতো ধনং || ১১ || 
ভৃত্যপ্রেষ্যজনেভ্যশ্চ বিভবস্যানুৰপতঃ| 
শিস্পিভ্যশ্গেপকারিভ্যো দদৌ রামে। মহীযশঃ | ১২।। 

অনুবশদ। 

ছে দ্বিজবর স্ৃযজ্ঞ! জ।নকী আপনার ব্রীন্ষণীর জন্য হার ও হ্র্ণস্থত্র প্রভৃতি 
অশেষবিধ শুভ আভরণ ও মনোহর বিচিত্র বসন সমুহ প্রদান করিতেছেন ৭ ॥ 
হেসত্থে! জনকদুহিত। বিবিধ শয্যা উপধান প্রভৃতি রাঙ্কব 'আঁস্তরণে অর্থাৎ 
সাঁলে আচ্ছাদিত কাঞ্চনময় পর্য্যঙ্ক, ও মণিময় পাঁদপীঠ সহিত তোমার পত্ৰীকে 
প্রদান করিতেছেন || ৮ ॥ হে সখেন্সুযজ্ঞ! আমার মাতৃল মহাঁশর আমাকে 

শক্রগুয় নামে যে কুঞ্চরবর প্রদান করিয়াছেন,অশেষবিধ মণিময় আতরণে তাহাকে 
সর্জিত করিয়। সহস্র সহত্র গোঁধনের সহিত তোমাকে সেই বরকুঞ্জর প্রদান করি- 
লীম | ৯ ॥| স্জ্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচারণ পুর্ববক সেই সমুদয় সম্পত্তি গ্রহণ করিয়] 
আরমকে ও জীনকীকে শুতাশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন ॥ ১০ || রঘ্ুনীথ সুযজ্ঞকে 
কতিপয় সম্পত্তি প্রদান করিয়। অন্যান্য ব্রাহ্গণগণকে ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃূতিকে যিনি 
যেমন যোগ্য তদন্ুসাঁরে তাহাদিগের প্রার্থনামত ধন দাঁন করিলেন ॥ ১১॥ মহা! 
বশত্মী, রামচক্ত্র ভৃত্যবর্থ, প্রেঠজন শিল্পনিপুণ ও অন্যানা উপকারী লোকদ্দিগকে 

আপনার বিভবাস্থ রূপ লম্পত্তি প্রদান করিলেন ॥॥ ১২ || 



৩২শ+ সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ড। ২০৫ 

ততে৷ ভ্রাতরমাতাব্য লক্ষমণং রাঘবোহব্রবীৎ | 

দদন্ব ত্বমপি ক্ষিপ্রং দ্বিজাগ্রেত্যোইহ্থতো। ধনং || ১৩ || 

সুহ্ৃপ্ত্যশ্চাত্মনঃ কামানীন্দিতানপবর্জয় | 
গৌঁভি ধঁনৈশ্চ ধান্যৈশ্চ ভোজনাচ্ছাদনেন চ || ১৪ || 
ই্টী-স্তর্পয় সৌমিত্রে ত্রাক্মণান্ বেদপারগান্। 
সুহৃদশ্চাহতঃ সর্ববান্ কাঁমৈঃ স্বিভজেপ্সিতৈঠ || ১৫ || 

অণস্তযৎ কৌশিকঞ্চেব গার্গ্যং শাগ্তিশ্যমেব চ| 
সমাস্যাঁভিবর্ষ তং ধনরত্োঘরূষ্টিভিঃ || ১৬ |! 
নুহৃন্মাং পরয়া ভক্ত্য। ষ উপাস্তে তু দেবলঃ। 
আণচাধ্য স্তৈত্তিরীয়াণং তমানয় বতব্রতং || ১৭ || 
তন্মৈ দানানি দাস্যামি রত্বানি বিবিধানি চ। 

রুচিরাণি চ বাসাংসি যাবন্মভোইভিকাংক্ষাতি | ১৮ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর শ্রীরাঁমচন্দ্র অন্থুজ ভ্রাত। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন ছেত্রাতঃ 

তুমিও অতিসন্তর যিনি যেমন মাননীয় তদন্থরূপ ব্রান্ধণগণকে ধন দাঁন করহ ॥১৩॥ 

ভুমি আপনার বশশ্বদ বন্ধু বাঁন্ধবগণকে যাহ! মনে কামন| হয় তাহা প্রদান 

কর, গৌধন ধান্য ও গ্রসাচ্ছাদন দ্বার। তাঁছ। দিগকে সম্ভষ্ট করহ || ১৪ || ছে 
সৌমিত্রে | গুঁজনীয় বেদবিৎু ব্রীক্ষণগ্ণকে ও প্রিয়বয়স্য বর্গকে যিনি যেমন পাত্র 
তদন্থসারে বিভাগ করিয়। মনোমত সম্পত্তি প্রদান করহ ॥ ১৫ ॥ তুদি অগন্তা 
বিশ্বীমিত্র গার্গ্য শাগ্ডিলাপ্রভৃতি মহর্ষি্ণকে আহ্বান করিয়। বিপুল ধন রত মণি 
মীণিক্াদি বিতরণ করহ॥ ১৬ ॥| তৈত্তিরীয় উপনিষদৃধ্যায়ীদিগের অধ্যাঁ- 
পয়ীত। গুরু দেবল, আনার প্রিয়সুহৃৎ সেই দেবলঞখধষি অপরিমিত ভক্ভিসহকাঁরে 
আমার আরাধন| করিয়া থাকেন তাহাকে আনয়ন করহ || ১৭ 1 আমি মণি 

মাঁণিক্যপ্রভৃতি বিবিধ রুত্ব ধন ধান্যাদি সম্পত্তি ও মনোহর বিচিত্র বসন ভূষণ 
তাহাকে প্রদান করিব, তিনি আঁমাঁর নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন আঁমি 

তাহাই দিব || ১৮ || 



২৪৬ রামায়ণ ! | ৩২শ,সর্গঃ| 

স্ুতং চিত্ররথং নাম সখারং মে সমখনয় | 

তন্মৈ দান্তামি বিভবান্ মহাঁঙ্বানপি কাংক্ষিতান্ || ১৯।| 
যে চ মে বন্দিনঃ সন্তি যে চাঁপি পরিগারকাঃ | 

সর্ববাংন্তর্পয় কাঁমৈস্তাঁন্ সমাঠুয়াশু লক্ষণ || ২০ | 
চেলপ্রেক্গালকা যে নো যে চ নঃ শ্রাশ্রুকর্তকাঃ | 

সেবকা হাসকাশ্চৈৰ ন্নাপকাশ্গন্ুলেপকাঃ || ২১।! 
সম্বাহকাঁঃ সলিলদাঃ পুরতো৷ ধাঁবকাঁশ্চ ষে। 
তেষাং নিষ্কসহস্রং ত্বং বৃত্তযর্থমুপকম্পয় || ২২ | 

তোজনার্থং দশ শতং শালীনাঁং পৃথগডৎস্থজ | 

ব্যঞ্জনার্ধঞ্চ সামিত্রে গোসহজ্রমুপাঁকুরু"| ২৩ | 

অনুবাদ | 

ছে সুমিত্রীনন্দন | আমার প্রিয় সখা চিত্ররথ নাম] সারথিকে আহ্বান করিয়] 

আনয়ন করহ, তীহাঁকে আমার অভিলধিত মহামুলা সম্পত্তি সকল প্রদান 
করিব, ॥ ১৯ ॥ হে লক্ষণ । আমার বন্দন| করিবার জন্য যে সকল স্ততি পাঠক 
নিযুক্ত আছে,এবং যাহার1 আমার পরিচর্যা! করিয়! থাকে, শীত্র তাহাদিগের সক- 
'লকে আন্বান করিয়। অশেষবিধ কামনার দ্বারা সে সকলকে পরিতৃপ্ত করহ ॥ ২০। 

যাহার। আমীর বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া] থাকে, যাহার1 শ্মাশ্রু কর্তন করে, যাহার। 

নিরন্তর সেবা কাঁধ্যে নিযুক্ত আছে, যাহারা মনোহর কথায়ি আমীকে সর্বদা হাসা 
ইয়। থাকে, যাহারা আমাকে স্বাঁন করায় ও গাত্রে উদ্বর্তন বিলেপন করিয়া! দেয় 
॥ ২১ ॥ যাহার মানসহকাঁরে আমাকে বহিয়! লইয়া যাঁয়ঃ যাহার জলের 

প্রয়োজন হইলে ততক্ষণাঁৎ সন্মখে উপস্থিত করিয়! দেয় এবং যাঁহাঁর1 আমার 

অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, তাঁহাদিগের বৃত্তির জন্য প্রতোক বাক্তিকে সহত্ত স্বর্ণ 

মুদ্্/ প্রদীন করহ || ২২ || হেলৌমিত্রে! তুমি সকলের তোজনোপযুক্ত 
সহঅ শশ্ত শালা উৎসর্গ করহ, ঘৃত ছুপ্ধীদি দ্বার] বাঞ্ন কার্য সম্পাদন করিবাঁর 
জন্য সহআ সহজ গাভী উপস্থিত করিম! দাও | ২৩ ॥ 



৩২শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাও্ঃ । ২০ 

মল্লানাং যোধকানাঞ্চ তথোঘর্তনশীলিনাং 
ক্রীড়কানাঞ্চ নিষ্কাণাং সহআমপবর্জয় || ২৪ || 
কৌশল্যাং প্রেষ্যবর্গশ্চ যঃ শুজীষতি লক্ষণ | 
সুমিত্রাঞ্চের তস্মৈ ত্বং সহজে দ্বে সমুৎস্থজ || ২৫ || 
তিক্ষাতুজো দ্বিজা! যে চ কৌশল্যাং মম মাতরং | 
পযু্পান্ত এতেভ্যে। দ্বে সহজ্রে সমুতসজ | ২৬|| 

তথেৰ চ সুমিত্রীং যে ভিক্ষবঃ সমুপাসতে | 
তেভ্যোহপি চ দ্বিজাতিভ্যঃ সহজ্রমপবর্ভয় || ২৭ || 

ন নীদতি যথ। কশ্চিন্ময়ি বিপ্রোবিতে বনং | 
অনুজীবিজনঃ সৌম্য তথা ত্বং কতুমর্থসি ॥ ২৮ | 
ন মেহস্ত্যদেয়ং সাঁধুভ্যে মন্ত্রবিস্ভ্যে। হি লক্ষণ | 
যো মেহস্তি বিভবঃ কশ্চিৎ তং বিআাণয় সর্বশ? 11 ২৯ || 

অনুবাদ । 

বাহ্ধুদ্ধ কুশল মন্নেদিগকে ও অস্ত্র কুশল যোদ্ধাদিগকে উলটিয়৷ পালটিয়! 
পড়িতে পারে এমন বাঁজীকর দিগকে ও ছ্ুরোদরোপজীবিদ্দিগকে সহত্র সুবর্ণ 
্র। প্রদান করহ।| ২৪ ॥| হেলক্ষ্ষণ! যে সকল দাসগণ কৌশল্যা জননীর 
সেব। শুশ্রুষা করিয়| থাকে ও যাহার] স্রমিত্র1 মাতার পরিচর্ধ্য। করিয়া থাকে, তাহ! 
দিগের প্রত্যেককে তুমি ছই সহত্ত স্থবর্ণ মুদ্রা প্রদান করহ।| ২৫ ॥ যেসকল 
ভিক্ষোপজীবী ব্রা্দণগণ অশ্ের নিমিত্ত আমার রোৌশল্য1 মাতাঁর উপাসন] 
করিয়। থাকে তাহ] দিগকে তুমি ছুই সহত্র ন্বর্ণমুদ্র| প্রদান করহ।! ২৬ | 
যে সকল ভিক্ষুকের ,তোঁজন প্রত্যাশয়ে সুমিত্রা জননীর উপাসনা করিয়া 
থাকে সেই সকল ব্রাঙ্গণগণকেও সহস্র স্বর্ণ মুব্রা সংপ্রদ্রান করহ || ২৭ || 
হে প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! আমি অরণ্যবাসী হইলে পর অন্থজীবি লোকের। আহার 
বাতিরেকে কেহই অবসন্ন যাহাতে, না হয়, তুমি তদন্রূপ অনুষ্ঠান করহ।| ২৮ | 
হে সৌমিত্রে! আমি নিশ্চয় বলিতেছি স্ুমন্ত্রবেত্ত! সাধুদিগকে আমার অদেয় 
কিছুই নাই, আমি তোমাকে বলিতেছি আমার যাঁছা কিছু সম্পত্তি আছে, ভু 

তাহ। এই নকল লোককে বিভীগ করিয়। দাও | ২৯ ॥ 



২০৮ রামায়ণৎ ! 1 ত২শনসর্গ: 

ইত্যুক্তো লঙ্ষাণো ভ্রাত্র! ধনং রামন্য সর্ববশঃ | 
যথোদ্দিষ্টং দদৌ তেভ্য£ সর্ধ্বেভ্য উপজীবনং || ৩০ || 

সম্বিভজ্য ততো রামঃ সর্ধীনাঁহয় সোহব্রবীৎ। 

কাধ্যা তবস্ভিনেৎকগ। রক্ষ্যঞ্চেদং গৃছং মম || ৩১ || 
লহ্মনণস্ত চ যত্তেন যাবর্দাগমনং মম | 

অনুজীবিজনং রাম ইত্যুক্ত। শোঁককর্ষিতং || ৩২ || 

ধনাধ্যক্ষানুবীচেদং সমখভূয় পুনর্ববচঃ | 

যদস্তি বিস্তশেষং মে তদিহানবশেষতঃ || ৩৩ | 

আনয়ধং প্রদান্তাঁমি তদপ্যহমতন্ত্রিতঃ | 

ইত্যুক্ত। সমুপাঁজহর্ধনশেষমশেষতঃ || ৩৪ | 

অনুবাঁদ। 

রখমানুজ লক্ষণ, ভ্রাত1 রাঁমচক্দ্রের এই প্রকার নিদেশ শ্রবণ করিয়া রঘুনাথের 
গান্থমতিভে সকল লোকের উপজীবিকাঁর জন্য রাম ভাগ্ডাঁর হইতে ধন সকল 

বিভাগ করিয়! দিতে লাগিলেন || ৩০ || অনন্তর সকলকে ধনদানকর হইলে 

পর জীীরামচক্দ্র তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে অন্গজীবিগণ ! আমি 

জরণ্যে গমন করিলে পর তোমরা কোনমতে উৎকশ্িত হইবেন, সর্বদ1 আমার 

গৃহাঁদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে | ৩১ || জ্রীরামচক্দ্রের এই বচন শ্রবণে অন্থুজীবিণ 
যখন অতিশয় শৌকাকুল হইল তখন তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ বচনে বলিলেন 

লক্ষণের যত্ে যে পর্য্যন্ত আমার পুনরাঁগমন না ছয় ততদিন তোমাঁদিগকে এই 
প্রকার ব্যবহার করিচত হইবে | ৩২ ॥| অনন্তর রঘ্বুনাথপুনর্কবার কোধাধ্ক্ষ- 
দিগকে আহ্মান করিয়া! এই কথা বলিলেন। হে ধনরক্ষকগ্রণ ! দাঁনাববিশিষ্ট যা] 

কিছুসম্পত্তি তাগডারে উপস্থিত, আছে সে সমুদয়'এই স্থানে আনয়ন করছ ॥ ৩৩ ॥ 
হে ভাগ্ডারিসফল! অবশিক্ট যে কিছু বিতব ধনাগাঁরে আঁছে সমুদয় আনয়ন 

কর আমি তাঁহাঁও নিরপক্ষরূপে বিতরণ করিব, এই কথ? শ্রবণে ধনাক্ষে রা সমস্ত 
থন খেষ আহরণ পুর্ববক রামাগ্রে আনয়ন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 



৩২শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ২০৯ 

রাঁমাজ্ঞয় ধনাধ্যক্ষাঁঃ সমুপাদায় সর্বশঃ | 
তদ্ধনং কপণাঁনাথবিকলেভ্যশ্চ রাঘবঃ || ৩৫ | 

দরিদ্রেভ্যশ্চ সাধুভ্যো। দদৌ সর্বমশেষতঃ | 
অথ বৃদ্ধ! দরিদ্রশ্চ বুভৃত্যজনো। দ্বিজঃ || ৩৬ || 
উপায়ান্ভিক্ষিতুং রামং ব্রিজটো নাম বিশ্রনতঃ | 

স রামভবনং প্রাপ্য প্রবিশ্টাপ্রতিববরিতঃ || ৩৭ || 

উবশচ রামমাসাঁদ্য বেপমান ইদং বচঃ | 

দরিদ্রোহস্ম্যবমর্থশ্চ বালপুভ্রশ্চ রাঘব || ৩৮ || 

বং মামর্থসি বিত্তেন সম্বিভক্ত,ং যথার্থতঃ | 
তমুবাঁচ ততো রামে। বৃদ্ধং পরিহসন্নিৰ || ৩৯ || 
বিপ্রমাক্ষিরসং দীনং বিস্তার্থিসমুপাঁগতং | 
গবাং সহজ্মস্ত্যেকং যদবিশ্রাণিতং ময়! || ৪০ || 

অনুবাদ | 

ধনাধ্যক্ষেরা গ্রীরামের অনুমতি ক্রমে ভাগার হইতে অবশিষ্ট সমস্তধন তাঁহার 

নিকট আনিয়! উপস্থিত করিল, শ্রারীমচন্দ্র সেই সমস্ত ঘন কৃপণ অনাথ বিক- 

লেক্দ্রিয় অর্থাৎ অন্ধ কুক্জ খণ্জাদিকে এবং দরিদ্র ও সাধুদ্দিগকে সংপ্রদান করিলেন, 

অনন্তর ত্রিজট নাঁমে বিখাত অতি প্রাচীন দীনহীন বহু পরিবধরের প্রতিপালগ্রিতা 

এক ব্রী্গণ গ্রারামচক্ররের নিকট ভিক্ষ' করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে সমাগত 

হইয়! দেখিলেন যে রামভবনে যাচকের পক্ষে অবারিত দ্বার, অর্থাৎ যাইতে কোন্ 
বাঁধা নাই তদ্দষ্টে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৫ || ৩৬ ॥ || ৩৭ || 
ব্রাহ্ষণ কীপিতে কাপিতে শ্রীরামের সমীপে গিয়া এই বাকা কহিলেন, হে: 

রঘ্ুনাথ? আমি অতি দ্ররিদ্র, অর্থাৎ পুক্র অতি বাঁলক, পরিবারাদির ভরণ পৌষণে 
অসমর্থ যথোচিত আক্রীন্ত হইয়াছি।| ৩৮ || অতএব আপনি যথাযোগ্য ধন 
দিয়! আমীর এই ক্রেশ ছুরীকরণে সমর্থ হউনৃ, তদনন্তর শ্রীরাম সেই ব্রাহ্মণের কথা! 
শ্রবণ করিয়] পশ্চাৎ পরিহাস চ্ছলে সেই রদ্ধকে বলিলেন || ৩৯ ॥ হে মহাভাগ। 

আপনি বেপ্রকুল জাত, অঙ্জিরার সন্তান অতি দীন, ধন প্রত্যাশায় সমাগত হই- 
য়াছেন, কিন্তু আর আমার অন্য সম্পত্তি কিছু নাই, কেবল এক সহআ গোঁধন মার 
বিদ্যমান আছে তাহ! আমি এ পর্ধান্তও কাহাঁকে দান করি নাই !| ৪ | 

[ ২৭ ] 



২১০ রামায়ণ! [ ৩২শ, সর্গঃ| 

ততে৷ গৃহাণ যাবৎ ত্বং স্বর শক্তোহসি রক্ষিতুং। 

ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা! ভ্রিজটে। রামসনিধো || ৪১ ॥ 

সআত্মনো দুঢ়াং কক্ষাং বদ্ধা সম্ত্রান্তমানসঃ | 

দণ্ডমুদ্যম্য সহস। প্রতস্থে গোধনং প্রতি || ৪২ || 
রদ্ধভাবাদেপমানে। গাঃ সঙ্কালয়িতুং স্বরং। 
তমুবাচ ততে। রামন্ত্রিজটং দ্বিজসভ্তমং || ৪৩ || 
পরিহাস কৃতে। ব্রহ্মন্ নিবর্তত্ব কিমিচ্ছদি | 
এতচ্চৈৰ সহজ্রং তে গবাঁং গোপৈরহং সহ || ৪৪ | 

ধনং দদামি ভুয়শ্চ যাঁবদিচ্ছর্সি শাধি মাঁং। 

ইত্যুক্তত্ত্রিজটো। বত্রে যজেয়মিতি রাঘবং | 
তন্মৈ রামে। দদৌ দ্রব্যং গ্রভৃতং যজ্জরসিদ্ধরে || ৪৫ | 

অনুবাদ | 

যদ্দি আপনি এই যাব গোঁযুথের রক্ষণীবেক্ষণে সমর্থ হয়েন, তবে ইছা গ্রহণ 
করুন্, ভ্রিজট ব্রাহ্মণ শ্রীরামের এই কথ। শ্রবণমাত্র রাঁমচক্দ্রের সমক্ষে ॥ ৪১ ॥ 
সসন্ত,মে দৃঢ় রূপে আপনার কঙ্কালি বন্ধন করিলেন, পরে হস্তস্থিত দণ্ডকে উদ্যত 
করিয়। ত্রিজট তত্ক্ষণাৎ গোধনের প্রতি ধাবমীন হইলেন ॥ ৪২ ॥ কিন্ত অতি- 
শয় বৃদ্ধ হইয়াছেন এপ্রযুক্ত শ্য়ং গ্রোসমুহের সঞ্চালনে সমর্থ না হইয়। অবশেষে 
কাপিতে লাগিলেন, তদবদোকনে রঘ্ুনীথ দ্বিজবর ত্রিজট মহাঁশয়কে বলিলেন 
॥ ৪৩ ॥ হে ছ্বিজপুঙ্গব! আমি পরিহাস করিয়া আপনাকে স্বয়ং গোরক্ষণের 
কথ| বলিয়াঁছি, এক্ষণে আপনি ক্ষান্ত হউন্, গাবি সঞ্চালন করায় আঁর আপনার 

আবশাক নাই, আনি গোঁপসহত্রের সহিত গোঁসহঅ মহাশয়কে প্রদান করতেছি 
॥ 8৪ || এতদ্বাতিরিক্ত পুনর্বার আরও পরিমিত ধন আপনাকে প্রদান 
করিতেছি, আপনার যেমন ইচ্ছা হয় তাহ! অন্থমতি করুনৃ। রঘ্বুনাথ এই কথা 
বলিলে পর ত্রিজট ব্রাহ্মণ রছ্ুনাথের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে আমি যজ্ঞ 
করিব, তছুপযুক্ত বিত্ত প্রদান করুন্, শ্রীরাম এই কথা শ্রবণ করিয়! যজ্ঞ সমাপ্তির 
নিমিত্ত তাহাকে অপরিমিত অর্থ প্রদান করিবেন || ৪৫ ॥ 



৩২শ, সর্গঃ |]. অযোধ্যাকাও্ডঃ। ২১১ 

স তং সতার্য্যস্ত্রিজটো যথেগ্সিতং 
প্রতিগ্রহং প্রীপ্য সমৃদ্ধমানসঃ। 

প্রশস্ত রামং মুদিতে৷ জগীম চ 

প্রজান্ত রাঁমন্ত যশঃ প্রকাশয়ন্ || ৪৬ || 

ইত্যাধে রামাযর়ণে অধোধ্যণাকাণ্ডে বিত্তবিআাঁখনং নাম 

দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ || ৩২ || 

অনুবাদ। 

তখন সন্ত্রীক ত্রিজট মহাশয় শ্রীরামের নিকট আপনার মনোমত প্রার্থিত 
প্রতিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মানস পরিপূর্ণ করিলেন, এবং গ্রফুল্পহদয়ে রামের 
প্রশংসা করতঃ ও গ্রজাঁমগুলে তখহণর বশোরাশি প্রকাশ করিতে করিতে স্বভবনে 

গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥| 

ইতি চতুর্ক্িংশতি সাহজ্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁে 
বিস্তবিতরণ নামে দ্বাত্রিংশ মর্গ সমাপন । 



১১৭ রামায়ণৎ | [ ৩৩শ, সর্গঃ | 

্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ | 

দত্বা তু সহ বৈদেহ্া ব্রাঙ্গণেত্যো ধনাঁনি সঃ | 

জগাম পিতরং ভ্রষ্টুং সীতরা সহ রাঘবঃ || ১|| 
আযুধানি গৃহীত্বানৌ সর্বোপকরণাঁনি চ | 
লক্ষনণেন সহ ভ্রীত্রা! তম্মানিঃসত্য বেশ্মনঃ || ২ | 
তৌ গৃহীতাযুধৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষমণৌ | 
রাজনার্থং সমেয়াতাং লীতয়ানুগতৌ তদা || ৩| 
ততশ্চ বেশ্মশৃঙ্গাণি হন্ম্যাঁণি চ সমন্ততঃ | 

দদৃশুস্তাংস্তদাঁরুহ পৌরজানপদন্্রিয়ঃ || ৪ || 
অন্যরং রাজমার্গে চ নাসীজ্জনপদার্তে ॥ 

তদানুরাগণৎ প্রস্থানে রামস্তামিততেজস? || ৫|| 

পদ্ণাতিং তং সমায়ান্তং সভাধ্যং সহলক্গনণং | 

উচুদৃষ্ট বহুবিধা বাচো ছুঃখসমন্থিতাঃ || ৬ | 

অনুবাদ | 

শ্রীরামচন্দ্র ব্রাঙ্গণগণকে ধন বিতরণ করিয়া] জনকনন্দিনীর সহিত পিতৃ সম্দ- 
শনাঁর্থে গমন করিলেন || ১ || গঞ্জন সময়ে অশেষ বিধ অস্ত্রজীত ও বীর পুরু- 
ষের যাহ! যাহ! আবশ্যক হয় সেই সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাণাঁধিক প্রিয় 

ভ্রাতা লক্ষণের সহিত স্বগৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ২ | যুগল ভ্রাতা 

রাঁম লক্ষ্মণ খন্ৃর্বাণ ধারণ পুর্ববক রাজপথে সমাগত হইলেন, এবং তাহাদিগের 

পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ জনকনন্দিশীও বিনীত ভাবে চলিলেন || ৩ || অনন্তর রাজ- 

পথের উভয়পার্্ স্থত অতি বিস্তৃত ধবলবর্ণ অতুযান্নত বেশ্ম সকল অর্থাৎ প্রাসাদ 
অউ্রালিকাঁদি তৎসৌগ্ধেপরি পুরজন কামিনীর আরোহণ করিয়া! জানকীর মনো- 

হর চরণসঞ্চাঁলন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন || ৪ 1| অপরিমিত তেজন্ষী রাঁম- 
চক্রের প্রস্থান সন্দর্শন করিবার অভিলাষে মমাগত মানবগণের গমনাঁথমনে 

রাজপথে আর অবকাঁশ মাত্র ছিল না || ৫ || শ্রীরাম লক্ষণ ও জাঁনকী সমতি" 
ব্যাহারে পদব্রজে আগমন করিতেছেন দেখিয়] সমুদয় লোকেই মনে মনে অতান্ত 

ছর্গখত হইলেন এবং ছুংখসমন্িত নান] প্রকার কথাও বলিতে লাগিলেন।। ৬।| 



৩৩শ, সর্গঃ] অযোধ্যাকাওঃ ॥ ২১৩ 

অনুপ্রয়াতি বং যান্তং চতুরঙ্গং মহদ্বলং | 
তমিমং সীতয়া সার্ধমনুগচ্ছতি লক্ষমণঃ || ৭ || 
সুখৈশ্বর্ধ্যরসঙ্ঞো হি ভক্তিমাঁনপি বীধ্যবান্ 
অনৃতং পিতরং কু ধর্্াত্মা নায়মিচ্ছতি || ৮ || 
যাংন শক্য। পুরা দৃষ্টং দেবৈরাকাশগৈরপি | 
সীতা তাঁমপি পশ্থন্তি রাজমণর্গে পৃথগ্জনাঃ ॥ ৯ 
সহজেনাজরাঁগেণ ভূবিতাং বরবার্ণিনীং | 

বিবর্ণতীং নয়িষ্যন্তি সীতাং শীতোঞ্জবয়ব? || ১০ || 
ন্যুনং দশরথোইন্যেন সত্বনৌোবিষউচেতনঃ | 
যথ। বিবাসয়ত্যদ্য প্রিয়ং পুক্রমকাঁরণে || ১১ || 

যদি হি স্যাঁদনবিষঃ সত্তনাঁন্যেন কেনচিৎ | 
কথং বিবাসয়েদেনমকস্মাদগ,ণসাগরং || ১২ || 

অনুবাদ | 

কি আশ্চর্য্য ! যে প্রীরামচন্দ্র পুর্ব্বে গমন করিলে পর চতুরক্গিণী সেন! ভীহার 
পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিত, অদ্য সেই সীতা রামের পশ্চাতে একমাত্র লক্ষ্মণ 
অন্ুগমন করিতেছেন ॥ ৭ ॥ রাঁমচত্্র যে সুখ ও এশ্বর্যের রসজ্ঞ ভাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই, ও অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন বটেন, কিন্তু অতিশয় পিতৃ ভক্তি 
পরায়ণতা প্রযুক্ত ধর্নাআ। 'রপ্ুবর পিতাঁকে মিথ্যাবাদী করিতে অভিলাধী নহেন, 
এই জন্যই এই অবস্থার পরিগ্রহ করিলেন ॥ ৮ ॥ পুর্বে সুরপুরবিহারি অমর 
গণ গগণেচর হইয়া ও যে শীতাঁকে নয়নগোঁচর করিতে সমর্থ হইতেন না, অদ্য 
সেই সীত] রাজপথে পৰদচারিণী হওয়াতে সামান্য পথিক লোকেরাও পৃথক্হ 
তাহাকে অবলোকন করিতেছে || ৯ 11 এই বরারোহা বিদেহ রাজদুহিত 
সতত স্বাঁতাঁবিক স্বীয় অঙ্গরাঁগেই ভূষিভ রুহিয়াছেন, এক্ষণে শীতল ও উত্তপ্ত বাযু 
ইহাকে বিবর্ণ করিয়া তুলিবে || ১০ 1॥ আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে 
রাজা! দশরথ ভূতাঁদি কোন অন্য বিধ প্রাণিদ্বারা আবিষ্টচেতা হইয়াছেন, তাহা 
ন1হইলে আজি অকারণে প্রিয় সন্তানকে কেন বনবাস প্রদান করিতেছেন || ১১ || 
যদি তিনি ভূতাঁদি অন্য কোন সত্বদ্বার| আবিষ্ট না হইতেন তবে কোনক্রমেই 
অশেষ গুণ নিধান জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্ীমান্ রামকে অকারণে অরণ্য বালী করিতে 
পাঁরিতেন না।| ১২ ॥ | ' 



২১৪ রামায়ণৎ [ ৩৩শ, সর্গঃ | 

কে৷ হযে নিগুণমপি ত্যজেৎ পুক্রৎ সচেতন; | 
কিমু ষন্ত গুণৈঃ কৃৎন্ো লৌকোহয়মন্তুরঞ্জিতঃ || ১৩।। 
আনৃশংন্তং ক্ষমা শীলং শ্রুতং সত্যং পরীক্র মঃ | 

শোতয়ন্তি গুণা রাঁমমেতে বট্ প্রথিতা ভুবি | ১৪ || 
বিবাসেনান্ত তেনায়ং ছুঃখিতোহদ্য মহাজন? | 
উদকাঁনীব সত্বীনি সলিলম্ত পরিক্ষয়াৎ || ১৫ || 
লোঁকনাথস্ত রাঁমস্ত পীড়য়! পীড়িতং জগৎ | 
অপর্বণীব সোমস্য রাহুগ্রহণপীড়র! || ১৬ | 
অয়ং স দাঁত৷ ভোগানাং পরিত্রাণসুখস্য চ | 
তথাভয়প্রদানস্য দাতা গচ্ছতি নো বনং || ১৭ || 
সাধুলন্নণবৎ সর্ব ত্যক্তভোগপরিগ্রহাঃ | 
রীমমেবানুগচ্ছামঃ কিং নো দারৈর্ধনেন বা || ১৮ | 

অনুবাদ | 

বল দেখি মহান্থুভীব সচেতন কোন্ ব্যক্তি স্বসন্তীন নিন ইইলে তাঁহাকে 

পরিত্যাগ করিয়। থাকে? যখন গুণহীন সন্তানের প্রতি পিতার পরিত্যাগের বিধি 

নাই, তখন যে রাঁমের গুণে পৃথিবীস্থ সমস্তলোক অন্থরক্ত তাহাকে পরিত্যাগ কর। 

দশরথের কি রূপে সম্তব হইতে পারে ?॥ ১২ ॥ দয়! ক্ষম] সুশীলতা শ্রুত সত্য ও 
পরাঁক্রম এই যে ছয়টা গুণ পৃথিবীতে উত্তম বলিয়। পরিগণিত হয়ঃ সেই ছয়টী গুণ 
প্রীরবামের দেছেতে থাকিয়! তাঁহাকে অতিশয়রূপে শৌভিত করিতেছে || ১৪ ॥ 
বারিপুর শুষ্ক হইয়া গেলে জলচর প্রাণিদিগের যেমন ছুঃখ উপস্থিত হয়, শ্রীরামের 

বনবাস গমনে এই সমস্ত সাধুলোকদিগেরও অদ্য সেইরূপ ছুঃথ উপস্থিত হইল 
॥ ১৫ ॥ সমস্ত লোকনাথ রঘুনাথের পাড়ায় সমুদয় জগৎ পীড়িত হই'ল পর্বদিন 

বাতিরেকে নিশানাথের রাহুগ্রহপীড়া সন্দর্শনে সকল লোক যেমন. কাতর হুইয়। 
থাকে, রামবিবাঁসেও সেইরূপ লোক সকল কাতর হইতেছে ॥ ১৬ ॥ যেরাম 

হইতে অশেষবিধ সম্ভোগ লাভ হয় ও নিস্তার স্ুখপ্রদাতা রাঁম, এবং যিনি আমা 

দিগকে সতত অভয় প্রদান করেন, অদ্য সেই রথ্থুনীথ বনে গমন করিলেন || ১৭ || 

বিনীত স্বভাব লক্ষণ ভ্াতাঁকে সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র অদ্য বনবাঁসে গমন 

করিলেন, আর আমরা এখানে থাকিয়। কি করিব? তোগ প্রতিগ্রহ প্রভৃতি 

পরিহার করিয়। ভাহণর সহিত অন্থাগমন করাই বিধেয়। আঁর আমাদিগের পড়ী- 
তেই বা] কি কার্ধয ও ধনেই বা কার্ধ্য কি? অতএব সাধু লক্ষণের ন্যায় ভোগ পতি 

গ্রহ পরিত্যাগ পুর্ববক আমারাও শ্রীরাষের সহিত বনগমন করিব || ১৮। 



৩৩শ, সর্থঃ |] অযোধ্যাকাণ্ড2। ১৫ 

সপুভ্রধনদারা বা সপশুদ্রব্যসঞ্চয়াঃ | 
গচ্ছামস্তত্র যত্রায়ং সাধুর্গচ্ছতি রাঘবঃ || ১৯ || 
বিহারোদ্যণনশয়নশরণাঁসনসাঁধনং | 

পরিত্যজ্যানুগচ্ছামস্তল্যছুঃখ। নুপাত্মজং || ২০ || 

সমুদ্ধতনিধানানি শীর্ণধস্তোচ্ছয়ানি চ| 
প্রক্ষীণধান্যকোধাণি হীনসংমধর্জনানি চ || ২১ | 
পিশখচপ্রেতরক্ষোভির্জফীন্ুযুচ্ছিষউভেশজনৈঃ | 
অলঙ্গীণ্যমনোজ্ঞানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ | ২২ ॥ 

অস্মত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকেয়ী প্রতিপদ্যতীং | 

বনং নগরমেঘাস্তব যত্র গচ্ছতি রাঘবঃ || ২৩ || 

অরণ্যতাং পরিত্যক্তমস্মীভিষ্যখত্বিদং পুরং। 

যত্র ব€স্যতি রামোহয়ং পুরং তত্র ভবিব্যতি || ২৪ || 

অনুবাদ । 

অথব। এই শ্রীরাঁমচন্দ্র যেখানে গমন করিবেন আমরাও স্ত্রীপুত্র পরিবারে 
পরির্ত হইয়] গৃহপালিত পশুগণ ও চিরসঞ্চিত বহুধন সংগ্রহ করতঃ সেইখাীনেই 

গমন করিব ॥ ১৯ ॥ আমরা শ্রীরাঁমের ছুঃখে ছুঃখিত হইয়! বিহারোদ্যান 

শয়ন ভবন ও উপবেশন স্থানপ্রভৃতি পরিত্যাগ পুর্ৰক 'রাজনন্দনের সহিত অন্থ- 
গমন করিব || ২০ || আমারদিগের তবনে যে সকল নিধি ভূগর্তে নিহিত 
আছে, তাহাঁও লইব, গৃহ সকল শীর্ণ হইয়] গিয়াছে সুতরাং উন্নত ভাগ সকল 
নিপতিত হইয়া] বাইব্ে,। ভবন মধ্যে আর ধান্য মরাই রহিবে না এবং কখন 

সন্মার্জন দ্বার। মার্জিতও হইবে না| ২১ || অন্তঃপুরের এইরূপ ছুরবস্থ। 

হইলেই তাহ উচ্ছিট তোৌজী পিশাচ প্রেত যাতুধানদিগের বসতি স্থান হইবে, 

কোন ক্রমেই তাহাতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি থাকিবেক না, সুতরাৎ শ্রীহীন। পুত্ীকে দেবতা- 
রাও পরিত্যাগ করিবেন || ২২ || এইরূপে আমরা গৃহ সকলকে এক্ষণে পরি- 

ত্যাগ করি] যাই, সেইসকল স্থানে কেবল কৈকেয়ী এখন অবস্থান করুক্, শ্রীরাম 
যেখানে গমন করিবেন তাহা বন হইলেও আমর] নগর বোধে সুখে বাস করিৰ 

॥ ২৩ || আমর এই নগরী পরিত্যাগ করিলেই নিঃসংশয় ইহা অরণ্য হইবে 

এবং যেখানে শ্্ীরীমচন্দ্র বাঁস করিবেন ভাহা বন হইলেও নগর হইবে ॥ ২৪ | 



২১৬ রামায়ণৎ। [ ৩৩শ, সর্গহ | 

বিলানি দংটি.ণঃ সর্প বনানি সৃগপক্ষিণঃ | 
অস্মত্তযক্তং প্রপদ্যন্তাঁং সেব্যমানং ত্যজন্ত চ|| ২৫ || 

এতাশ্চান্যাঁশ্চ বিবিধা বাঁচঃ পৌরজনেরিতাঃ | 
শৃণন্ রামো যযৌ মার্গে বনবাসরুতোদ্যমঃ || ২৬ || 

অবেক্ষমাণোহপি জনং তদার্তং অনার্ৰপঃ প্রহসনিবার্ঃ | 

জগাম রাম: পিতরং দিদৃক্ষুঃ সত্যপ্রতিজ্ঞং নৃপতিং চিকীযুঃ | ২৭ | 

আসাদ্য চেক্ষাকুকুলপ্রদীপো৷ রাঁমঃ পিতুর্বেশ্ম তদাধ্যবৃতূঃ | 

ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য ততে৷ নিয়োগে স্থিত সুমন্ত্রং প্রতিহারমিউং |২৮।। 

ইত্যার্ষে রামারণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে উদাসীনবাক্যং নাম 
ত্রয়স্ত্িংশঃ সর্ণঃ || ৩- || 

অনুবাদ | 

আমর] যে সকল গুছ পরিতাঁগ করিব দস্তাযুধ শুকর অথবা] দর্বাঁকরেরা অর্থাৎ 
ক্রুর সর্পের! তথায় অবস্থান করুক, শ্বীরামের সহিত আমরা যে সকল অরণ্যে বাস 
কাঁরব তথায় মৃগ এবং পক্ষিরা বাস করিবে, অর্থাৎ আমর] যে সকল গহ্বর সেবা 
করিব শুকর ও সর্পের| তাহ। পরিত্যাগ করিবেক, আর যে কীনন সেবা করিব মৃগ 

পক্ষিরা তাহার সেবা করুক্॥ ২৫ ॥ শ্রীরামচত্্র বন গ্রমনে উৎসাহী হইয়] পুররবাঁসি 
লোৌকদিগের মুখে এই সকল কথ। ও অন্যান্য নানামত কথা শ্রবণ করিতে করিতে 
রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ দে সময় রঘুনাঁথ এই প্রকার সকল 

তলৌককে কাঁতর দেখিয়া! ও আপনি কাতর হইয়াও অকাতর ন্যায় সহাশ্যবদনে 
পিতাঁকে সভ্যবাঁদী করিবার নিমিত্ত এবং তাহাকে সন্দর্শন করিবাঁর জন্য রা'জতবন্ 
গ্রতিগমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ইক্ষাকুকুল ভূষণ সৎস্বভাঁব শ্রীরামচন্দ্র পিভৃভবন 
প্রাপ্ত হইয়] দেখিলেন, পুরদ্বারে সুমন্ত্র দ্বাপালরূপে অবস্থান করিতেছে, 

তদবলোৌকনে তখন তিনি তলিয়োগে অবস্থিতি করিলেন ॥ ২৮ ॥ 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণে 

উদ্দাসীন বাকা নামে ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপনঃ॥ ৩৩॥ 
গা 7 



৩৪শ, সর্মঃ | ] অযোধ্যাকাগ্ডঃ ! ২১৭ 

চতুর্ত্িংশঃ সর্গঃ ূ  
প্রাগথানাগতে বামে সভাধ্যে সহলক্গমণে । 

তদন্তরমতীবার্ত! বিললাপাকুলো৷ নৃপঃ | ১1 
হন্তানাধ্যে মমাঁমিত্রে সকাঁমা ভব কৈকেয়ি | 
সতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজকুগুরে || ২ | 
ত্যজামি ভরতও ত্বাঞ্চ জীবিতঞ্চেদমাত্মনঃ | 
প্রশাধি বিধব। রাজ্যং নির্ঘণে নিরপত্রপে | ৩ || 

অহং হি হীনে! রামেণ ত্যক্ত। জীবিতমাত্মনঃ | 
ন ভবিব্যামি তে পাপে ভুয়োহপ্যেব বশানুগঃ || ৪ | 
কেন মন্ত্রয়ধে মুঢ়ে কং সমন্বয়সেইশুভং | 
মম জীবিতনাঁশয কম্তেদং মতমীদৃশং || ৫1| 
অরণ্যং ভজতাং রাঁমেো৷ ভরতশ্চাভিযিচ্যতাং | 
ইতি কম্য মতং পাপৎ মোঘাশস্য ছুরাত্মনঃ || ৬ || 

অনুবাদ | 

জানকী ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহাঁরে রাঁজসদনে এরামচন্দ্রের সমাগত হইবার 
পুর্ব্বে রাজ! দশরথ অতিশয় কাতর হইয়! ব্াাকুলভাঁবে বিলাপ ও পরিতাঁপ 
কন্দিয়। বলিতেছেন || ১ | রেকৈকেয়ি! হে অপ্রিয়কাঁরিণি, অনার্যাশীলে 
মন্থজকুঞ্জীর রঘুনীথ বনে গমন করিলে ও আমি মরিলে তুমি সকামা হইবে অর্থাৎ 
তোঁমার সম্যক অভিলাষ পরিপুর্ণ হইবে || ২ ॥ আঁমি ভরতকে ও তোমাকে 
এবং আপনার জীবিতকেও পরিত্যাগ করিতেছি হে নিপ্ঘণে নিলঙ্জে! তুমি 
বিধব1 হইয়া স্বয়ং রাজন শাসন করহ ॥ ৩।। রেপাপীয়সি ! আমি নিঃসং- 
শয় রাঁম শুন্য হইয়1১আঁপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তৃমি কখন এমন যনে 
করিহ ন। যে জীবিত থাকিয়া পুনর্ববার তোমাঁর বশীভূত কুইব, অর্থাৎ রামহীন 
প্রাণধারণে আর তোমার বশীভূত হইয়| থাকিব না| ৪ ॥| রেস্তরটে তুমি 
কাহার সহিত পরামর্শ করিয়! আমার প্রাণনাশের নিমিত্ত এই অশুভ ভুচন] কার 
তেছ, এমন অনৎপরামর্শ তুমি কোথা হইতে পাইলে এবং কাহার বুদ্ধি শুনিয়। 
তোমার এমন মত হইল, কেবা তোমাঁকে এমন মন্ত্রণা দিলে তাঁহ বল ৫ || 
গ্রাম অরণ্যে গমন করুক,ও ভোঁমার সন্তান ভরত রাজ্যাধিকারে অভিষিক্ত হউক, 
কোন অজ্ঞান অকৃত কর্ণ! ছুরাত্ম! তোমায় এই পপমত উপদেশ করিয়াছে ॥ ৬ ॥ 

২. ২৮ ) 



২১৮ রামায়ণ । [ ৩৪শ,সর্গঃ| 

বালে। হাসৌ কথং রাজ্যং তরতঃ কারক্নিষ্যতি। 
জ্যেষ্ঠে তিষ্ঠতি রাজ্যার্হে রামে রাজীবলোচনে ॥| ৭ || 
অজ্ঞাত। কালরাত্রীৰ ভাষ্যাৰপেণ কেকয়ি | 
কথং ত্বং ক্ষীণপুণ্যেন ময়োঁচ। মন্দবুদ্ধিনা | ৮ || 
ব্যালী ঘোরবিষেব ত্বং ময়ারুদ্ধ্য। নিষেবিতা। 
যয দক্টো বিমেশক্ষ্যেহহং প্রাণৈরিফেঃ সুতেন চ|1 ৯|| 
স্ব্রীগাং ধিণস্তনার্্যাণাং ক্ৃতর্রীনাং বিশেষতঃ 
ত্জন্তি বশগান্ তত্,ন্যা লুন্ধা ধনকাজ্য়। || ১০ || 

নিঘৃণে নিরন্বক্রোশে কীদৃশং হৃদয়ং তব। 
শরণাগতং যাচমানং যন্মাং স্ব ত্যক্ত,মিচ্ছসি || ১১ || 

মাতুন্ শংসে তে লোকঃ পরোইপ্যেষ সুখাবহঃ | 

যন্সাং প্রিয়েণ পুজ্রেণ বিযোজয়সি দুঃখিতং || ১২ || 

অনুবাদ । 

জো বীজ্যার্-রাঁজীবলোচন4রাঁমচন্দ্র বর্তমাঁন;থাকিতেঞ্রঅতি বাঁলক তরত কি 

প্রকারে নির্বিষ্বে রাজ্য প্রভিপাঁলন করিতে" সমর্থ হইবে || ৭ || হেকৈকেি ? 
আমি অতি অল্পবুদ্ধিও অকৃভ পুণ্য মনুষ্য যেছেতু পুর্ষ্মে না জানিয়। কাঁলরাত্রির 

ন্যায় ভার্ধাযাবোধে তোমার পাণিগ্রহণ কেন করিয়াছি 1| ৮ 1 আমি তোমাকে 

করাল কালকুটধারিণী'সর্পিনীর ন্যায় জীনিয়াও বুদ্ধিপুর্ববক সেবা করিয়াছিলাম, 
কিন্তু তুমি আমাকে এমনি দংশন করিয়াছ যে সেই দংশনেই প্রিয়পুজ্্র রামের 

সহিত প্রাণে বিষুক্ত হইতে হইল || ৯ ॥ সেই সকল অনার্ধ্যশীল] স্ত্রীকে ধিক, 

আর কৃতন্্ী অকৃতজ্ঞ উপকারহুত্ত্রী যুবতিগণকে বিশেষতঃ ধিক, যাহার ক্ষুদ্র 
ধনলুব্ধ1, সামান্য ধনাকাজ্জায় নিতান্ত বশ্য পতিগণকে পরিত্যাথথ করে || ১০ ॥ 

রেনিষ্ণে ! নির্দায়ে কৈকেয়ি ! তোমাঁর প্রাণ কি কঠিন, যেহেতু আমি তোমার 

একান্ত শরণাঁগত এবং যাঁচমান অর্থাৎ পুক্রার্থ শ্রার্থন] করিতেছি, তুমি মধ্প্রার্থ- 
নার সাফল্য না করিয়া এককাঁলে আমাকে পরিত্যাগ £করিতে ইচ্ছা করিতেছ 

| ১১ 1 রে নিষ্টরে নিন্দ্যশীলে! তুমি আমার প্রাণাঁিক প্রিয়পুজের সহিত 
যেমন বিচ্ছেদ করিয়া আমাকে ছুঃখিত করিলে তেমন তোঁমাঁর ইহলোকের কথ 
কি? পরলোকেও যেন কোন জখলা তন] হয়|| ১২ | 



০০৮০ অযোধ্যাকাণ্ড। ২১৯ 

উচিতঃ শিবিকাবানং রথযানঞ্চ মে স্ৃতঃ | 

কান্তারবনছ্ূর্গাণি কথং পঞ্ভ্যাং গমিষ্যতি || ১৩ | 

স্বাদুনামন্নপানানাযুচিতোহয়ং মমাত্মজ? | 

সকুমারো বিলাসী চ মৃষ্টীভরণভূষিতঃ || ১৪ || 
কটুতিক্তকধায়াণি মুলানি চ ফলাঁনি চ| 
বল্ষলাজিনম্বীতঃ স কথং ভক্ষযিব্যতি || ১৫।| 

অপি রামঃ স ধর্্াক। মমাতিত্রম্য শাননং | 

নেচ্ছেদ্ধনমিতো গন্তং ন তু বমঃ করিব্যতি | ১৬ || 
হা শুদ্ধতাঁব ধর্ম্াত্বন্ বিনীত গুরুবৎসল | 
ময়াঁসি পিতৃমান্ পুর স্্রীবন্টেনাকৃতাত্সনা ||.১৭ || 
শীলরৃত্তগুণজ্যেষ্টং প্রণেভ্যেহপি প্রিয়ং স্থৃতং। 

কথং ত্যক্ত,ং গুণাঁরামং রামং মে ধীয়তে মতিঃ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

আমার সম্তীন রাম শিবিকা আরাহণে অথব| রধারোহণে গমনাগমন 

করিয়া থাকে সে রামচন্দ্র আমার স্ুদ্ুর্গম নিবিভ অরণ্যমধ্যে পাঁদদ্বার। ফি রূপে 

ঈতায়াত করিবে ॥ ১৩ ॥ যে শ্রীরাম আঁমার সর্বদা সুন্বাছ অন্ন পানে প্রতি- 
পালিত, স্সুকুমার কলেবর, বিলাস লোলুপ এবং বিশুদ্ধ মণিময় আভরণে 

বিতুধষিত || ১৪ || সেরাম আমার কি রূপে বৃক্ষের ছাঁল পরিধান করিয়া! কটু 
তিক্ত কষায় ফলমূল ভৌজনে জীবন ধারণ করিতে পারিবে ॥ ১৫ | আমার 
রাম অতিশয় ধর্মমপরা য়ণ আমি তারে অন্থুরোধ করিলে আমার কথা অবহেলা! 
করিয়। বনে যাইতে বাঁসন| করিবেন না, অথবা বৎস রাঁম গুর্বব প্রতিজ্ঞীন্থসারে 

এ কথা শুনিবেন ন1।| ১৬ || হারাম তুমি বিশুদ্ধ কুলে উৎপক্গ একান্ত ধর্ম্ানষ্, 
বিনয় সম্পন্ন এবং গুরুজনের অন্গত স্ত্রী পাঁরতন্ত্র অকৃত পুণ্য দ্বরাত্ম। আঁমি আমা 
ধর্তৃক পিভৃতক্ত সন্তান রূপে তুমি জন্মিয়াছ ॥ ১৭ ॥| অতি সুশীল চরিত গুণ- 
নিধান গ্রাণাধিক প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তাঁন গ্রীরামকে বনে যাইবার জন্য পরিতাযাগ 
করিতে কি রূপে আমার বুদ্ধিতে ধারণ] হয় || ১৮ ॥ 



২২০ রামায়ণৎ। [ ৩৪শ রগ 

বৃশংসৌহহমনাধ্যোহহং সর্বখৈব ধিগস্ত মাং। 
শুক্সীযুং দরিতং পুভ্রং স্ত্রীজিতো যস্ত্যজাম্যহং || ১৯| 

কিং মাং বক্ষ্যতি লৌকোহয়ং নৃশংসং পাঁপকারিণং | 

যঃ পুক্রং স্্রীক্কতে মুঢস্ত্যজাম্যনপকাঁরিণং || ২০ | 
বশিষ্টে। বাঁমদেবশ্চ জাবালি? কাহ্াপস্তথা | 
কিং মাং বক্ষ্যন্তি শ্ুত্বেদং তথান্যে ব্রহ্মবাদিনঃ || ২১ | 

বিশ্বামিত্রীদয়ঃ সিদ্ধাস্তপোবননিবাসিনঃ | 
পৃথিব্যাং পৃথিবীপালাঃ কিঞ্ বক্ষ্যন্তি সাধবঃ || ২২ | 

যুক্তোহম্ম্যযশসা লোকে পতিতশ্চান্মি সর্ববথা | 
কৈকেধ্যৈ রাঁজ্যলুন্ধায়াযতিস্জ্য বরদ্বয়ং || ২৩ | 
হা হতোহস্মি বিনষ্টোহম্মি দগ্ধোহন্মি চপলেন্ড্রিরঃ | 
কৈকেধ্য! বশমাপন্নঃ পাপায়াঃ পাপমেহিতঃ | ২৪ || 

অনুবাদ | 

হ1? আমি অতি নিষ্ঠর ও কদাচারী স্থতরাং সর্বদাই আমাকে ধিক কেননা 
আমি জীবিত থাঁকিয়! পিড় সেবাকাজক্ষী প্রিয়পুক্র -প্রীরামকে স্ত্রীর কথায় বনে পরি* 
ত্যাগ করিতেছি || ১৯ || লোকে আমাকে কিবলিবে? আমিকি নিঃ,রকি 

পাঁপচাঁরী কি সুঢ প্রকৃতি যেহেতু স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিরপরাধী ও অনপকারী 
জোট সন্তান গুণণিধান শ্রীরাঁমকে পরিত্যাগ করিলাম || *২০ | একথা শুনিয়] 
কুলগুরু বশিষ্ঠ ও বাঁমদেব জাবালি কাশ্যপ প্রমুখ ব্রহ্মবাদি মহর্ধি বর্গ ও অন্যান্য 

খবিবর্গ আমাঁকে কি বলিবেন || ২১ || তপোঁবননিবাসী বিশ্বামিত্র খষি প্রভৃতি 
সিদ্ধলোক সকল ও জগতীস্থ যাবতীয় নৃপগণ এবং সৎলোকের1 একথ। শ্রবণ করিয়া 
আমাকে কি বলিবেন || ২২ ॥ অতএব আমি রাজ/লুন্ধ1! কৈকেয়ীকে ছুই বর 
প্রদান করিয়াই আপনার সর্ধবনাঁশ করিয়াছি তাহাতেই আমার অযশে ইহলোক 

পরিপুর্ণ হইল, আমিও পতিত রহিলাঁম 1 ২৩ আমি হত হইলাম ও নষ্ট 
হইলাম এবং দগ্ধ হইলাম, আমি এমনি চপ'ল ইন্ড্রিয়বান্ ও এমনি কামের পরবশ 
যে পাপাশয়া টৈকের়ীর বশীভূত হইস্। পাঁপে মোহিত হইলাম ॥ ২৪ ॥ 



৩৪শ, নর্গঃ। ] অযোধ্যাকাগ্ডঃ ৷ ২২১ 

গুরুভিব্রন্চর্ষ্ৈশ্চ কচ্ছৈ বাল্যেইতিকর্ধিতঃ | 

স্থখকালেহদ্য মে পুজ্রো ছঃখমেবোপভোক্ষ্যতে || ২৫ || 

অনিযোজ্যৈব ছুঃখেষু রাঁমং রাজীবলোচনং 
তদৈব মরণং মে স্যাদ্ঘদি পাপং ন চণপুয়াং || ২৬ | 

ইতি রাজা দশরথঃ পুভ্রশোকাকুলেন্দ্রিরঃ | 
অনিন্দদাক্সনাআানং স্ুরাং পীত্বেব বেদবিৎ || ২৭ || 

এবং বিলপতস্তন্য ছুঃখাত্তস্য মহীপতেঃ | 
উপেত্যাবেদয়ামীন সুমন্ত্রো। রামমাগতং || ২৮ | 

ততঃ স রাজা সমুপাগতং স্থৃতং সুমন্ত্রতে বেদ্য ভূশান্রমানসঃ | 
প্রবেশ্যতামাশ্বিতি গ্দীদং বচঃ সুমন্ত্রমূদ্বীক্ষ্য তদাভ্যধাহ প্রভুঃ || ২৯ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথবিলাপো নাম 
চতুক্তিংশঃ সর্গঃ || ৩৪ || 

অনুবাদ | 

গুরুতর ব্রন্গচর্য্য ও কষ্টসাধ্য ব্রতোপবাসে বালাকালে রঘুনীথ কৃষাবস্থাতে কাঁল 
হরণ করিয়াছেন, অদ্য এই সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছিল, এমত স্ুখকাঁলেও 

'আমার রাম পুনর্বার দুঃখ সাগরে নিপতিত হইল ॥ ২৫ ॥ আমি পদ্মপলাশ- 

লোচন রাঁমচন্দ্রকে দুঃখরাশিতে নিঃক্ষেপ করিয়] আমাকে চিরকাল যন্ত্রণ। ভোগ 

ন] করিতে হয় যদ্দি আমার এমত স্থুকৃতি থাকে তবে রামকে বনে দিয়] তখনই 

আমার মরণ হইবে ॥ ২৬ ॥॥ বেদবিদ্ক্ষণ স্থুরাপান করিয়া] আপনি যে রূপ 
আপনার নিন্দা] করিয়,থাকেন রাজ। দশরথ পুক্রশোকে বাণকুলেত হইয়া, তজ্রপ 

তিনিও আপনার নিন্দা,করিতে লাগিলেন ॥২৭॥ অযোধ্যাধিপতি রাজ] দশরথ বু” 

পরোঁনাস্তি ছুঃখিত হইয়! এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র সারথি 
সমীপে আসিয়। নিবেদন করি'ল, তে। মহারাজ! শ্রীরামচদ্র দ্বারে সমাগত হুই- 
য়াছেন ॥ ২৮ ॥ তদনন্তর রাজ] দশরথ সুমন্ত্রের মুখে রাঁচক্দ্রের সমাগত বাত! 
শবণে যথোচিত কাতরমনে ক্ুমন্ত্রের প্রতি অবলোকন করিয়। গদগদ বচনে বলি- 

লেন হে সুমন্ত্র' তুমি অভি সত্বর মৎসন্নিধানে তাহাকে আনয়ন করহ ॥ ২৯ ॥ 

ইতি চত্তুর্কিংশতি সাঁহত্র বাঁল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

দশরথের বিলাপ নামে চতুস্ত্রিংশ সর্গঘ সমাপন || ৩৪ || 
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পঞ্চস্ত্রিং শসর্গঃ | 

প্রবেশ্তাং রাম ইতি বাক্যমুক্ত। নরাধিপঃ | 
তীব্রশোকসমবিষৌ ভূয়ে! মোহমুপাথমৎ || ১।| 
সুস্তর্তমিব নিশ্চেটো ভূত্বা মোহপরায়ণঃ 
প্রতিলেভে ততঃ সংজ্ঞাং সিংহাঁসনগতো নৃপঃ || ২ || 

লব্ধসংজ্ঞঞ্চ তং ভুয়ঃ সুমন্ত্রঃ পৃথিবীপতিং | 
উপেত্য প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবীচেদং সুছুঃখিতঃ || ৩ || 

দত্ব! দ্বিজেভ্যঃ স্বধনং ভূত্যেত্যশ্চৌপজীবনং। 

স্বরশ্মিতিরিবাদিত্যঃ খ্যাঁতো লোকে গুণাংশুতিঃ || ৪ || 

আজ্ঞা তে শিরসাদায় বনং গন্ভং কৃতক্ষণঃ | 
লগ্ষমণেন সহ ভ্রাত্র। সীতয়া চ নরাধিপ || ৫|| 

্র্টুং তেহভ্যাঁগতঃ পাদৌ তং পশ্খ যদি মন্যসে। 
ইতি রাজা সুমন্ত্স্য শ্রুত্বা বচনমব্্রবীৎ || ৬ | 

অনুবাদ | 
রাঁজ। দশরথ গ্রীরামকে আমার নিকট লইয়া? আইস, এই কথা বলিয়া ভীষণ 

শৌকসাঁগরে নিমগ্ন হইয়! পুনর্ধধার মোহ প্রার্ত হইলেন।|| ১ ॥| রাজা যুচ্ছ? 
প্রাপ্ত হইয় মুহ্র্তকীল সিংহাসনে নিশ্চলভাবে অবস্থান করতঃ পরে কিয় সম- 
যাবসানে পুনর্বার চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন ২ 11 সুমন্ত্র সারথি যখন দেখিলেন 
ভূপাল পুনর্বার সংজ্ঞাপ্রাণ্ত হইলেন খন তিনি প্রাঞ্জলি হস্তে সম্মূখে সম]গত 
হইয়! যথোঁচিত দুনমনে রাজাকে এই কথা বলিলেন ৩ || আপন রশ্মিজাল 

বিস্তার করিয়া দিবাকর যে রূপ বিখ্যাত রহিয়াছেন, হে ভূপাল! আপনার প্রিয় 
সন্তান রঘুনাথ ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত স্ষধন বিভরণ করিয়। ও ভূঁত্যবর্গকে জীবিকোপ- 
যুক্ত বৃত্তি দিয়া তদ্রপ'আপন গুণকিরণ বিস্তার করতঃ ইহলোকে সুখ্যাতি লাঁত 

করিয়। উদ্দীপ্ত হইয়াছেন ॥৪॥ হেনুপবর ! শ্রীরামচক্দ্র অপনার অনুশাসন মস্তকে 

ধারণ করিয়! লক্ষ্মণ ভ্রাতার সহিত ও জানকী সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবার 
সময় অবধারণ করিয়াছেন || ৫ || এক্ষণে শ্রীরাম শুদ্ধ আপনার পাদপদ্ম যুগল 
দর্শন করিবার মানসে সমাগত হইয়াছেন,যদি আপনার ত্ঠহাঁকে দেখিতে ইচ্ছ। হয় 
তবে অস্থমতি করুনৃ রাজ দশরথ সুমন্ত্রের এই কথ! শ্রবণ করিয়া] বলিলেন ॥ ও। 
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আকাশ হব শুদ্ধাত্। নিঃশ্বস্যোষ্ং সুছুঃখিতঃ | 
স্থমন্ত্রানয় মে ক্ষিপ্রং ষাবন্ত ইহ মাঁমকাঃ || ৭ || 
দারাঃ পরির্তন্তৈহি দ্রষটুমিচ্ছামি রাঘবং | 
ইত্যুক্তোহন্তঃপুরং গত্বা সুমন্ত্রো বাক্যমত্রবীৎ || ৮ || 
আধ্যাঃ ক্রন্দতি বে। রাজা ম। চিরং তত্র গম্যতাং। 

এবমুক্তাঃ জ্রিয়ঃ সর্ববঃ নুমন্ত্রেণ ত্বরান্বিতাঃ || ৯ 
তত্রাজগ্যন্পৎ দ্রষ্টুৎ তত্ুরাজ্ঞায় শাসনং | 

অথসগ্তশত৷ নার্য্যো বপবত্যঃ স্বলঙ্ক তাঃ || ১* | 

উপেযুস্তাঃ পতিৎ দ্রন্ুং কৈকেষ্যা সহিতং তদা। 

সমবেক্ষ্যাগতান্ দারানশেষেণ ততে। নৃপঃ || ১১ | 

স্মন্ত্রানয় মে ক্ষিপ্রং পুভ্রমিত্যত্যতাষত | 
ততঃ সুমন্ত্রস্তরিতো। রামং লঙ্গমণমেব চ || ১২ || 

অনুবাদ | 
আকাশের ন্যায় অতি বিষদাতা। রাজ, ছুঃখিতমনে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিংশ্বাঁস পরি- 

ত্যাগ পুর্ববক বলিলেন, হে সুমন্ত্র। তুমি অতি সত্বর আমার যাঁবতীয় অন্তঃপু- 
রিক1 পত্ভীগ্ষণকে এই স্থানে আনয়ন করহ॥ ৭ ॥ আমি সেই সকল পত্বীগণে পরি- 

রত হইয়। প্রীরবামকে দেখিতে ইচ্ছা? করিতেছি, সুমন্ত্র সারথি রাজার এই কথা 

শ্রবণ মাত্র অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়] বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে মাতরঃ 

রাজমহিষ্যঃ ! আপনাদিগের প্রভু মহারাজা দশরথ অতিশয় কাতর হইয় বিলাপ 

করিতেছেন, আপনারা অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমন করুন্, স্ুমন্ত্র এই 

কথা বলিলে পর যাঁবত্রীম্ম রাঁজপত়ীর] দ্রুততর গমনে তখাঁয় যাইতে প্রস্তত হই- 

লেন॥। ৯ ॥ সাঁতশত পঞ্চাশৎ রূপবতী রাঁজরমণী সকলে মণিময় আতরণে 

বিভূষিত1 স্বামীর অন্থমতি অবগত হইয়।মহারাজাকে সন্দর্শন করিবাঁর মানসে 
তাহার নিকট গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ যখন পতিকে দেখিব'র জন্য সকল 

রজমহিষী কৈকের়ী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নৃপবর 
আখপনীর নিকট সমুদয় পত্বীগণ সমাগতা হইয়াছেন দেখিলেন॥ ১১ ॥ তখন 

স্থমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়। এই কথা বলিলেন, হে স্ুমন্ত্র! তুমি অতি সত্ব 
প্রাণাঁধিক প্রিয়পুজ্র রামচন্দ্রকে আমার নিকট আনয়ন করহঃ রাজাজ্ঞামতে সুমন্ত 

অবিলম্ে শ্রীরাম লক্ষষণকে ॥ ১২ ॥ 
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প্রবেশয়ামা্গ গৃহং রাঁজ্ন্তাং চাপি মৈথিলীং | 

দৃষ্টেব চ তমায়ান্তং দূরাদ্রামং ক্বতাঞ্জলিং | ১৩ | 
উৎ্পপাতাসনাদার্তো রাজা স্রীজনসংবৃতঃ | 
আ'গচ্ছ পুক্র রামেতি পরিষ্বজ্ঞমুপাগতঃ || ১৪ | 

অপ্রাপ্যৈৰ চ সন্ত্রান্তঃ পপাত নৃপতিঃ সুতং। 

সীদন্তং তং সমভ্যেত্য রামঃ সম্ভবান্তমানসঃ || ১৫ | 

অপ্রীগুমেব ধরণীং পরিগৃহ্াণর্তমানসঃ | 
শনৈরুণাপ্য সংমুঢ়ং তন্মিন্নেবসনে পুনঃ || ১৬ | 
লঙ্গনণেন সহ ভ্রাত্রা৷ সীতয়। চান্ববেশরৎ | 
ব্যজনেনোপবেশ্ৈনং বীজয়ামান মৃচ্ছিতং || ১৭ | 

ততঃ জ্ত্রীণাৎ মহানাদঃ সংযজ্ঞে রাজবেশ্বনি | 

মুহূর্তীদিব তং রামো৷ লব্বসংজ্ঞং মহীপতিং || ১৮1! 
অনুবাদ | 

ও জাঁনকীকে রাজভবনে লইয়া] গ্নেলেন, রাজা দশরথ হুর হউতে দেখিলেন 

যে শ্রীরাম কৃতীঞ্জলিপুটে সমীপে আগমন করিতেছেন॥ ১৩ ॥ তখনরাঁজা। 

দশরথ ক্ত্রীবর্গে পরিরত ছিলেন, রামকে আগমন করিতে দেখিয়া অতি কাতর 

হইয়া! নিংহাঁসন হইতে 'অবতীর্ণ হইলেন, এবং আলিঙ্গন করিবার মানসে সমাগত 

রখ্ুনাথকে বলিলেন হা! পুত্র! এস এস আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিব ॥ ১৪ ॥ 
রাজা দশরথ সসন্তূমে গাত্রোথান করিয়] প্রিয় পুজরকে আলিঙ্গন করিতে শিয়! 
নিকটে না পাইয়া! ভূমিতে নিপতিত হইলেন, শ্রারামচন্দ্র ভূতলে পভিত হই- 
তেছেন পিতাকে অবসন্ন দেখিয়া সসন্তূমে ত্বরিত গমনে তাহার সন্গিধানে গমন 

করিলেন || ১৫ || এবং পিতা ভূমিতে পতিত হইতে না হইতে শ্রীরাম অতি 

সন্তীন্ত মানসে তাঁহাকে ধারণ করিয়া অচেতনাবস্থাতেই অল্পে অঙ্গে পুনর্বার 
সেই আমনেই লক্ষমণও সীতার সহিত ধরিয়া! উপবিষ্ট করাইলেন | ১৬ || 
শ্রারামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও দীতা সমতিব্যাহারে মুচ্ছিত মহারাঁজার পার্শদেশে উপবেশন 
করিয়| হস্তে বাজন দণ্ড গ্রহণ পুর্ব্বক রাঁজাঁকে বীজন করিতে লাগিলেন || ১৭ ॥ 
রাঁজভবনে তখন ক্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনে সুমহান কলরব সমুদিত হুইল, 
ষুহ্র্তকাল মধ্যে রাজ। চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে পর গ্রাম প্রাঞ্চলেহত্তে শোকসাঁগরে 
নিষপ্র পিতা মহারাজকে বজিতে লাগিলেন || ১৮ 1 
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উবাচ প্রাগুলিভূ্ব। শোকার্ণৰপরিগ্রুতং। 

আঁপুচ্ছে ত্বাং মহারাজ ঈশ্বরোহসি হি নঃ প্রভো। || ১৯ || 

প্রস্থিতং বনবাসায় সম্পশ্ট কুশলেন মাং। 

লক্ষনণঞ্চণনুজানীহি বৈদেহীঞ্চ মহীপতে || ২০ || 

নিবর্তযমানাবপি হি ন নির্ত্বাবিমৌ ময় | 

অতো। নে বনবা1সায় গমনে কৃতানিশ্চয়ান্ || ২১ | 

লক্গমণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ সমন্ুজ্ঞাতুমহসি | 

অনুজ্ঞাকাজিক্ষণং রামমিতি জ্ঞাত্ব। মহীপতিঃ || ২২।| 

উবাচ প্রেক্ষ্য দীনাতস। বাম্পপধ্যণকুলেক্ষণঃ | 
বরপ্রদানাৎ কৈকেষ্যাঃ পুরাহং রাম বঞ্চিতঃ || ২৩ || 

অনুবাদ | 

শ্রীরাঁমচন্দ্র নৃূপবর দশরথকে বলিতে লাগিলেন হে প্রভে। হে তাঁতঃ হে 
মহারাজ! আপনি আমাদিগের ঈশ্বর, অতএব আপনাকে জিজ্ঞীস। করিতেছি 

|| ১৯ || হেপিতঃ! আমি আপনার অক্কুমতিক্রমে বনবাঁমে গমন করিব 

নিশ্চয় করিয়াছি, আপনি সকরুণ নয়নে আমার প্রতি একবার নিরীক্ষণ করুন্, 
হে মহীপতে ! অন্কুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও মমভার্ধা বিদেহ নন্দিনীও আঁমাঁর সহিত 

অন্থগমন করিবেন অবধারণ করিয়াছেন ইহ| জানিয়। আপনি তাহাদিগকেও 

অবলোকন করুন্।॥ ২০ ॥ আমি ইহাঁদিথকে অশেষ বিধ উপদেশ দিয়। 

নিবারণ করিয়াছিলাঁম, কিন্ত ইহাঁর| কোন মতেই নিরত্ত হইলেন না, সুতরাং 

আমরা সকলেই বনশ্ধান গমনের অবধাঁরণ। করিয়াছি || ১১ 1 হে পিতঃ! 

আপনি লক্ষণকে ও আমাকে এবং সীতাঁকে বন গমনের অন্থজ্ঞ। প্রদান করেন, 

রাজা দশরথ শ্রীরাম বন গ্রমনের নিমিত্ত আমার অন্থুজ্ঞাঁকাজ্জী হইয়াছেন জানিয়া 
|| ২২ | রাজা দশ্রথ শ্রীরামকে দেখিয়া ছুঃখিতের ন্যায় সজল নয়ন হইয়া, 

বলিতে লাগিলেন, ছে. রাম! আঁমি পুর্বে কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিব ই 
প্রতিশ্রুত থাকাতেই এখন বঞ্চিত হইলাম । ২৩ ॥| 

(২৯ ) 



২২৬ রামায়ণ । [ ৩৫শ, সর্গ? | 

তম্মান্লিগৃহ মাং ুঢ়ং রাজা ভবিতুমর্হসি । 
এবমুক্তো হৃপতিনা রামো ধর্মাভূতীং বরঃ || ২৪ || 
পিতরং প্রণিপত্যেদ প্রত্যুবাচ ক্তার্জলিঃ | 
ভবান্ পিতা গুরুশ্চৈব রাজা ভর্তা প্রভৃশ্চ মে || ২৫ | 
দৈবতং পুজনীয়শ্চ গররীয়ান্ ধর্ম এব চ| 
ভবনিযোগে স্থাতব্যং ময়! রাজন্ প্রসীদ মে || ২৬ || 
ন নিবর্তয়িতব্যোইহং ভব সত্য প্রতিশ্রবঃ | 
রাজা বর্ষসহজ্রাবুর্ভবানেবাস্ত নঃ প্রভূঃ || ২৭ ২৭ || 
যথ। ত্বর়া প্রতিজ্ঞাতং কৈকেধ্যাস্তৎ তথা কুরু। 
স্বাঞ্চ ক্ৃত্বাহমনৃতং রাজ্যমিচ্ছেমিত্যুত || ২৮ | 
ত্রৈলোক্যস্থাপি কতমন্ত ন স কাঁলো৷ ভবিষ্যতি | 

শ্রত্ব। তু বচনং রামাৎ সত্যপাশসিতে হৃপঃ ॥ ২৯ | 

অনুবাদ । 
যাহ হউক এক্ষণে যেমন আমি মহামুটের ন্যায় কর্ম করিয়া ঘটপদের বাচা 

হুইয়াছি, অতএব রাম তুমি আমার জ্যেষ্টপুক্র অদা আমাকে তেমনি নিগ্রহ করিয়। 

রাজ হও। রাজা দশরথ এই বাক্য বলিলে পর খার্শিকবর গ্রীরাম পিতাঁকে 

প্রণাম পুর্বৃ্ষ কৃতাঞ্জলি পুট হইয়া! বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি 
'অধমার পিতা ও গুরু এবং রাজ] ও পালয়িতা গভূ। ২৫ || এবং আমার 

সাক্ষাৎ দেবত। পুজনীয় গুরুতর পরম ধর্ম, অতএব হে রাঁজন্! আপনি প্রসন্ন হউন্ 
আপনি আমকে যাহ।তে নিযুক্ত করিয়াছেন আনার সেই নিয়োগেই থাক] কর্তব্য 

অর্থাৎ আমি অবশা আপনার আজ্ঞাতেই অবস্থান করিব! ২৬ ॥ আপনি 

সত্য প্রতিজ্ঞ হউন্, আমাকে আর নিবর্ড করিবেন না, সহস্র বৎসর আপনার 
পরমায়ু দীর্ঘজীবী ও*ভূন্বামী অতএব আপনি আরে! দীর্ঘজীবি হইয়! থাকুন্, 
খেহেতু আমার সর্ধবোতোভাবে আপনি প্রভূ || ২৭ ॥ আপনি ফৈকেয়ীর 
নিকট যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তদনুন্ধপ অস্থুষ্ঠান করুন্, আধি কি আপনাকে 
মিথ্যাবাদী করিয়। বাঁজাভার গ্রহণের ইচ্ছা করিব? ইহাও কি ষস্তবিভ হইতে 
পাঁরে?1। ২৮ || সমুদয় ভ্রিলৌক মধ্যেও যেন এমন কাল না হয়ঃ সত্য পাঁশে 

পাঁশিভ রাজ! দশরথ শ্রীরীমের মুখে হইতে এই কথ। শ্রবণ করিলেন | ২৯ || 



৬৩৬শ, লরি ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ২২৭ 

উবাচ করুণং বাক্যং বাম্পগদ্টাদয়া গিরা 
স্তিশ্চিতং যদি তে রাঁম মতপ্রিয়ার্থমিতো বনং || ৩০ || 
গন্ভং পুরাঁদিতঃ পুভ্র ততো! গচ্ছ ময়। সহ | 
নহি ত্বয়া বিরহিতে। রাম জীবিতুযুৎসহে || ৩১ || 

স্বয়া মরা বিরহিতে রাজান্ত ভরতঃ পুরে | 
ইতি ক্রবাঁণং নৃপতিং রামো বচনমত্রবীৎ ॥ ৩২ || 

নার্থসি ত্বমিতো গন্তং ময়ী সহ বনং প্রভে। | 

নানুরৃততিস্তরা কার্ধ্যা মম রাজন্ কথঞ্চন || ৩৩1 
প্রসীদ তাত ধর্ম্মেণ যোক্তমর্থতি নে! তবান্। 
সত্যপ্রতিজ্ঞমাত্মানং কর্তুমর্থসি মানদ || ৩৪ || 

্বধর্মং স্মারয়ামি ত্বাংরাজন্ নোপদিশামিতে | 
স্বধর্মাতোহদ্য মতন্সেহান ত্বর্চলিভূমর্াসি 1 ৩৫ | 

অনুবাদ | 
রাঁজ] দশরথ বাস্পরুদ্ধ কে গদগদ শ্বরে সকরুণ বচনে বলিলেন হেরাম! 

আমার প্রিয় সাধন জন্য যাদ এখান হইত তোমার বনগমনই নিশ্চয় হইয়। থাকে 
| ৩০ 1| তবে আমি অযোধ্যায় কি করিব, হে পুক্র! এই পুরী হইতে আমাকে 
সমতিব্যাহারে লইয়| তুমি বন গমন কর, হে রাম! তোমার বিরছে যে আমি 
জীবিত থাকিব কোনমতেই ইহার ষন্তাবন] নাই || ৩১ || চল তোমায় আমায় 
অযোধ্যানগর হইতে বাহির হুইয়| যাই, আমর1 গেলে পর ভরত অযোধ্যাপুন্ে 
রাজ। হইয়] থাঁকুক্, মহারণীজ| এই কথ! বলিলে পর রাম বলিলেন || ৩২ || ছে 
প্রভে।। রাজধানী পরিত্াগ করিয়! আমার সহিত বনে যাওয়! আপনার কোন- 
মতেই সম্ভবিতে পারে না, যেহেতু আপনি আমার প্রভূ, আমার অন্ুরৃত্তি কর! 
আপনার কখনই কর্তব্য নহে॥ ৬৩৩ | হেপিতঃ হেমানদ! আপনি প্রসঙ্গ 

হউনৃ, আমাদিগকে পিতৃ সত্য পালন রূপ ধর্ট্ে নিযুক্ত করিবার যোগ্য হউন, এবং 
আপনাকেও সত্য প্রতিজ্ঞ করিতে যত্বু করুন্। ২৩৪ 1॥ হে মহারাজ! আমি 

আপনাকে ন্যধর্ণ্য স্মরণ করাইয়াদিতেছি, কিন্ত আপনাকে উপদেশ করিতেছি না, 

আমার প্রতি প্রগাঢ় কেহ আছে বালক যত ক্েহানরোঁধে স্বধর্ম হইতে কদাট 
বিচলিভ হইবেন না! ৬৩৫ 



২২৮ রামায়ণৎ | - | ৩৫শ, সর্গঠি। 

এবমুক্তে। দশরথো। রাঁমং বচনমত্রবীৎ | 
কীর্তিমাযুর্ধলং শৌর্য্যং ধর্মাং চাঁগুহি শাশ্বতং || ৩৬০ 
যশসে বৃদ্ধয়ে ভূয়? পুনরাগমলায় চ। 

অরিষং গচ্ছ পন্থানং মৎসত্যং পরিপালয়ন্ ॥ ৩৭ | 
ইমাঁং তু রজনীমেকামিহ তং বস্তমর্থসি | 
অদ্য ভুক্ত। ময় সার্ধং ভোগানিষ্টান্ ধনানি চ || ৩৮ | 
সমাশ্বাস্ত সুছুঃখার্তীং মাতিরঞ্চ গমিষ্যসি | 
ইতি রাঁমে। বচঃ শ্রত্থা। পিতুরার্তস্ত ধীমতঃ || ৩৯ || 
উবণচ প্রাঞ্জলিভূর্বা রাজানং শোঁকবিহ্বলং | 
সমুত্ন্জ্য সুখ ভুয়ো নানুবর্তিতুমুতৎসহে || ৪০ | 
যাঁনদ্য ভোগগ্রান্ প্রীপ্য্যামি কে। মে শ্বস্তান প্রদাস্তাতি | 
তস্মাদ্টামনমেবাহং রণোমি ন নিবর্তনং || ৪১ || 

অনুবাদ | 

রামচন্দ্র পিতাকে এই কথ বলিলে পর রাঁজ1-বলিলেন, রে বৎস। তুমি 

ঈর্ববদ) কীর্তি আয়ু শৌর্ধ্য বীর্ধ্য ও ধর্ম লাভ কর।॥। ৩৬ 11 হে রঘুনাথ। তুমি 
আমার সত্য প্রতিপালন জন্য যত করিতেছ অতএব তোঁমীর যশোরুদ্ধি ও প্ুন- 

রাঁগমন জন্য পদবী কল্যাণ দাঁয়িনী হউক, অর্থাৎ নির্কিষ্বে গমন কর এবং নিরাঁ- 

পদে পুনরাগমন করিহ ॥ ৩৭ ॥ হেরাঁমু! গমন কর কিন্তু আজিকার এই 

যামিমী তুমি এখানে থাকিয়। আমার সহিত. অশেষ বিধ ভোজ্য ও নান! 

সম্পর্তি ভোগ করিয়া ৩৮ ॥ এবং ভোঁমার জননী অতিশয় কাতর। হইয়া 

রহিয়াছেন, তীঁছাকে আশ্বীস প্রদান করিয়] কলা গমন করিহ। -গ্রীরাম অতি 

বিচক্ষণ পিতার এই কাতর বাক্য বণ করিয়] ||. ৩৯.|| প্রার্জলি হস্ত হইয়] 

শোক কাঁতির নৃপবরকে বলিলেন মহারাজ! আমি স্থখ সেব। পরিত্যাগ করিয়াছি, 

আর আমাকে পুরর্কার সুখের অন্থবন্তা হইতে অনুমতি করিবেন ন1॥ ৪* ॥ 

হে পিতঃ! অদ্য আমি যে সকল 'ভোগ্য ভৌজা প্রাপ্ত হইব, কলা আমাকে সে 

সকল তোগকে গ্রদীন করিবে, অতএব আমি কেবল বন গমনই গণন| করিয়! বত 

হুইতেছি, অর্থাৎ আপনার নিকট বন গমনে অনিবর্তন রূপ বর যাচঞ] করি- 

তেছি।| ৪১ | 



৩৫শ, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাও্ডঃ। ২২৯ 

ধনরত্বাচিত৷ ভূমিরিয়ং সন্্রব্যসঞ্চরা | 

সহস্ত্যশ্বরথগ্রাম। ভরতা য় প্রদীয়তাঁং || ৪২ || 
ত্যজেয়ং দয়িতান্ প্রাণানিষ্টান্ ভোগান্ ধনানিচ। 
ভবন্তমহ্তং কত্ত ন ত্বিচ্ছেয়ং কথঞ্চন || ৪৩|| 
অপণচ্ছতু তে ছুঃখং নৃপতে মছ্বিয়োগজং। 
ক্ৃত্যন্তি তৃদ্িধ। নৈব সাধবঃ সাগরোপমাঃ || ৪৪ || 

নরাজ্যপ্রীপ্ডিমিচ্ছামি ন সুখানি মহীপতে | 
্বৎপ্রাতিজ্ঞাতমিচ্ছাঁমি কর্তৃৎ সত্যৎ প্রশাধি মাং || ৪৫ | 
অনুজাঁনীহি মাং শীভ্রং বনবাসরূুতোদ্যমং | 
অনুগ্রহং পরং মন্যে ত্বৎসত্যপরিপালনং || ৪৬ || 

ইয়ং সরাষ্ট্রী সপুরা চ মেদিনী মর নিকষ্টা ভরতার দীয়তাং 
অহঞ্চ সত্যং ভবতোইন্ুপালয়ন বনং গমিষ্যামি তপো নিষেবিতুং |৪৭। 

অনুবাদ | 
হে তাতঃ! নান] সম্পত্তি ও বিবিধ রত্ব পরিপুর্ণ দ্রব্য সমুহে বিভূবিত ও 

হস্ত্যশ্খ রথে সুশোভিত এবং গ্রাম ও নগরে পরির্তা এই পৃথিবী ভরঙকে প্রদান 

করুন ॥ ৪২ ॥ হেজনক! আমি প্রিয়তম প্রাণ ও অতিমত ভোগ এবং 
বিবিধ সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারিবঃ কিন্তু আপনাকে মিখ্যাবাঁদী 
করিতে কোনমতেই ইচ্ছা করিতে পাঁরি না |॥ ৪৩ || ছে রাঁজন্! আমার বিয়োগ 
জন্য দুঃখে আঁপনি অভিভূত হইবেন ন], কেনন। তবাদৃশ মহান্থুভাবের সাগরের 
ন্যায় অক্ষোভ্য অর্থাৎ কিছুতেই ক্ষুভিত হয়েন না॥ ৪8 ॥ হে মহীপাঁল! আমি 
রাঁজ্যলীভও ইচ্ছা! করি' না, ও স্ুখসম্পত্তিও অভিলাষ করি না, কেবল আপনার 
প্রতিজ্ঞাঁত সত্য প্রঠিতপাঁলন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব আমাকে বনগমনে 
অন্থুমতি করুন| ৪৫ || হে পিতঃ! আমি বনবাঁস গিমনে উদ্যুক্ত হইয়াছি 
আপনি আমাকে শীত্র অস্থুমৃতি করুন্, আঁমি আপনার সত্য গ্রতিপালনকেই উৎ-. 
কৃ অনুগ্রহ এক্ষণে বোঁধ করিতেছি ॥ ৪৬ || ছে ভাতঃ | অশেষ জনপদ পরিপুর্ণ 
ও নান] নগর স্ুশোতিভ মেদ্রিনীমণ্ডল আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, আঁপনি এ 
মমস্তই ভরতকে প্রদান করুন, আমি কেবল আপনার সভ্য প্রতিপালন জন্য 
তপশ্া। করিবার মানসে বনে গমন করিব!! ৪৭ || 



২৩০ রামায়ণৎ | | ৩৫শ, সর্গঃ | 

ময়াতিহুষটাং ভরতে মহীমিমাং সগণ্ডশৈলাং সপ্পুরীং সকাননাং। 
শিবা সুসীমামনুশাস্ত বীর্যবাং স্তয়। ষছুক্তং নৃপতে তথাস্ত তৎ | ৪৮। 
তথা ন মে পার্থিব ধীয়তে মনো মহৎস্বপি প্রাতিসূখেষু বর্তিতুং | 
যথ| নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে ব্যপৈতু ছঃখং তব মদ্বিয়োগজং | ৪৯| 

ইদং হি নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং ন চাপি ভোগান্ ন সুখানি কাঁময়ে | 
ন জীবিতং ত্বামনৃতেন ষোজয়ন্ বুণোমি রাজন্ সুক্কতেন তে শপে 1৫০1 
ফলাঁণি মূলাঁনি চ ভক্ষয়ন্ বনে শিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ। 

বনে নিবতস্তামি সুখা গতজ্বরো ব্যপৈতু ছুঃখং তব মদ্বিয়ৌোগজং | ৫১। 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথাশ্বাসনং নাম 
পঞ্চভ্রিংশঃ সর্গঃ || ৩৫ || 

অনুবাদ । 

ছে মহারাজ! আমি পৃথিবীর লালসা পরিত্যাগ করিয়াছি, আমা কর্তৃক অভি- 
স্থউ1] গণ্ডশৈতের সহিত ও নগরের সহিত ও কাননের সহিত শুভদায়িনী 
সীমাবদ্ধ] সসগর1 ধরণীকে এক্ষণে তরত শাসন করুক, আপনি যাঁহ। বলিয়াছেন, 
তাহাই রক্ষা হউক্।| ৪৮ || ছে ভূপাঁল! অতুযুদার প্রীভি স্থুখে অবস্থান করিতে 
আমার মন তাদৃশ সুস্থ হইতেছে না, শিষ্ট সংপ্রদায় প্রশংসিত আপনার আঁদেশে 
অবস্থীন করিয়। মন যেমন সুখী হইতেছে, কিন্তু এক্ষণে আমার বিয়োগ জন্য 

ছুঃখ আপনার মন হইতে ছুরীকৃত হউক) ৪৯ ॥ হে নিস্পাপ! এই অক্ষয় 
রাজ্যভার, ও অশেষবিধ ভোগ ও নানাপ্রকার স্গুখ আমি কিছুই কাঁমনা করি 

না, এবং আপনাকে মিথ্যাবাদী করিয়া জীবিত থাকিতেও“প্রার্থনা করি না, ধর্ম 
সাক্ষী করিয়। আপনার নিকট শপথ করিতেছি || ৫* || .হেপিতঃ! আমি 
বনে ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, ও পর্বত নদী ও সরোবর সকল সন্দর্শন করিয়! 

সুক্টশরীরে পরমন্ুখে বনমধ্যে অবস্থান করিব, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে আমার 
বিয়োগ জনা ছুঃখ আপনার চিত্তকে যেন আরত করিতে না পারে | ৫১ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্ত বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহধিতায় অযোধ্যাকাণে 
দশরথের *আশম্বীসন নামে পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপন !। ৩৫11 

$. চিল 06) পিস 
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ষটব্রিংশঃ সর্গঃ । 
ততঃ স্ুমন্ত্রং নুপতিঃ পীড়িতঃ স্বপ্রাতিজ্ঞয়। | 

দীর্ঘমুষ্তঞ্ নিঃশ্বন্য শশাসাহুয় মন্ত্রিণং || ১।! 
চতুরঙ্গবলং ভূরি শক্সাবরণসংৰৃতং 

রাঘবস্যানুষাত্রার্থং ক্ষিপ্রমেবৌপকপ্প্যতাং | ২ 

বপযৌবনশালিন্যে। বিলাসিন্যো। মহাধনাঃ | 
অনুযান্ত কুমারস্য রত্যর্থং রুচিরাঁননাঃ || ৩ |! 
সুহৃদে। যেহনুরক্তাঁশ্ রামং রাঁজীবলেখচনং | 

তে চৈনমন্তুগচ্ছন্ত সম্বিভক্তা! মহীধনৈ$ || ৪ | 
কোধাঁধ্যক্ষপশ্চ মে সর্ষে কোষমাদার সর্ববশঃ | 

গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্ত রামং রাজীবলোচনং || ৫ | 
সৃগরাং বিহরন্ ভোগান্ ভূঞ্জানশ্চাপ্যতীপ্দিতান্। 
বনেম্ষপি বসন্ বামো তোক্ত। রাঁজাসুখানি বৈ || ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর নৃপবর দ্শরথ কেবল আপনার প্রতিজ্ঞা বচনে ব্যবাকুলিত মনে অভ্ভ্যুষঃ 

দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ মন্ত্রি প্রধ।ন সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়! আদেশ করি- 
লেন || ১ 1 হে স্ুমন্ত্র! রঘুনাথের অন্ুগমনের জন্য বর্ষিত দেহ অস্ত্র শন্ত্রধারী 

চতুরক্জ বল অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে অনুমতি কর | ২ || আঁটঢাবংশীয় রূপ 
যৌবনশালনী বিমল নয়না বিলাসিনীগণকে রগ্থুনাথের রঞ্ুনার্থে সেবা! করিবার 
জন্য অন্গুগমনের আদেশ করহ ৩ ॥ যেসকল বন্ধুবান্ধব অথবা অন্থগত জন 

আছেন, তাহাদিগপ্ক উপজীবিকার জন্য অশেষ সম্পত্তি প্রদান করিয়। আমার 

পদ্মপলাশলোচন রামের সহিত ম্ঙ্গুগমন করিতে আত্দশ করঃ তাঁহার। আর 
এখানে থাকিয়া কি করিবে ?1| ৪ 1 কোষাঁধাক্ষদিগকে এই কথ। বল, যে 

তাঁহারা যাবতীয় সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া আমার কমল নয়ন প্রিয় সন্তান রাঁষের 
সমভিব্যারে অন্থগমন করুক ৫ 11 এমনি আয়োজন করিয়া দখও যে গ্ীরাঁম 

অরণ্যমঞ্যে অবস্থান করতঃ মৃগয়া বিহার» ও বিবিধ মনোমত ভোজ ও ভোগ্য 

লস্তোগ করিয়া যেন রাজরৎ সুখে কালযাপন করিতে পারেন | ও ॥ 



২৩২, রামায়ণ | [ ৩৬শ, সর্গঃ| 

যাবন্মে বিভবঃ কশ্চিদ্ঘাবদস্ত্যপজীবনং | 

অশেষেণৈৰ তৎ সর্বং রামমেবান্ুণচ্ছতু || ৭|| 
দদন্ দানানি তীর্থেযু বিহজংস্চ ধনানি বৈ | 
রামোহয়ং বনবাসেহপি রাজ্যধর্মাং সম তাঁং || ৮॥ 
তরতোইপুযুদ্ধ তধনামযোধ্যাং পালয়স্তিমং। 

সর্বকাঁমৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংদিধ্যতাং বনে || ৯| 
ক্রবত্যেবং দশরথে কৈকেরীৎ ভয়মস্পৃশৎ | 
আশস্যং শুশেোষ চৈবাস্যাঃ স্বরশ্চৈৰ ব্যতিদ্যত || ১০ || 

স| বিবর্ণসুখা দীনা ততে। রাজানমত্রবীৎ | 
সংরন্তামর্ষতাআক্ষী ক্রোধসংরক্তলোচন।৭| ১১ || 

হৃতসারমিদং রাজ্যং পীতমণ্ডাং যথা স্থুরাং | 

দত্বাপ্যশ্রদ্ধয় মে ত্বং ভবিষ্যস্যনৃতী হৃপ || ১২ | 

অনুবাদ । 

আমার যাঁছ কিছু সম্পত্তি আঁছে ও যে কেহ উপজীবী আছে নিঃশেষে সে 
সকল প্রীরামের সমতিব্যাহারে অনুগত হউক|| ৭ 11 রামচন্দ্র বনব।সে থাঁকি- 

যাও ভীর্ঘস্থানে নান! ধন প্রদান করুন, দীনছুঃখী অনাথদিগকে প্রার্থনান্থরূপ ধন 

দান করুন, ফলতঃ অরণ্যেও যেন রাম রাঁজধর্যের ন্যায় স্লখভোঁগী হয়েন।। ৮ || 

অযোঁধ্যাকে সম্পত্তি হীনা করিয়1! দাঁও, ভরত রাজ! হইয়। ইহার প্রতিপালন 

করুক্, এবং বনে খাকিয়াও শ্রীমাঁন্ শ্রীরামচন্দ্র সকল কামনায় পরিপুর্ণ হইয়! 

মনের সুখে অবস্থান করুন্।। ৯ ॥| রাঁজা দশরথ লুমন্ত্রকে এই কথ| বলিলে 

পর কৈকেয়ীর মনে অতিশয় শঙ্কা জন্সিল, তখন তাহার মুখ শুকাইয়। গেল, ও 

ক্ঠন্বর বিকৃত ছইয়' গেল | ১০ ॥| অনন্তর কৈকেয়ী বিবর্ণমুখে দীনবচনে 
রাজ দশরথকে বলিতে লাগিলেন, ক্রোধে তাহার নয়নযুগল- রক্তবর্ণ হইল 

11১১ | টৈকেয়ী নৃপতিকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন মহারাজ! মণ্ডপান 
করিলে সুরার বেরূপ অবস্থাহয় তাহার ন্যায় রাজ্যের সারাংশ গ্রহণ পুর্কক 

তাশ্রদ্ধায় বদি এই রাজ্য আমাকে প্রদাঁন করেন তবে রাজ্য প্রি আদার নিকট 

আপনাকে মিথ্যাবাদী ছইতে হইবে [|| . ১২ |. 
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এবং নৃশংসয়। ভুয়ো বাক্শরৈরভিতাড়িতঃ | 

কৈকেষ্য। ভুঃখিতো রাজা তাঁমিদং বাক্যমব্রবীৎ || ১৩ || 
বহস্তং মাং ধুরং গুর্বাঁমসহ্াং সাধুগর্থিতে | 
নৃশংস কিন্ন, তুদসি বাঁক্প্রতোদৈঃ পুনঃ পুনঃ || ১৪ || 
এবং ক্রুবন্তং রাজানং কৈকেরী পুনরব্রবীৎ |, 
পখপস্বভাববচনং পরুষং ঘোরনিশ্চয়। || ১৫ || 

তবৈৰ পুর্ববঃ সগরো জ্যেষ্ঠ পুত্রং কিলাত্যজৎ | 
অসমগ্সমব্যগ্রস্তথ। তং রাঘবং ত্যজ || ১৬ || 

এবমুক্তে ধিথিত্যুক্ত। রাঁজা দশরথন্তদ | 

দধ্যো ত্রীড়ান্থিতঃ কিঞ্চিৎ শির সঙ্কম্পয়ন্সিব || ১৭ || 
ততো বৃদ্ধ! মহামাত্যঃ সিদ্ধীর্থো নাম বিশ্রুতঃ | 

ভূশং বহ্ুমতে রাঁজ্ঞঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ্ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

রাজ] দশরথ নিষ্টখর স্মভাব কৈকেয়ীর এই রূপ বাঁক্যবাণে আঘাতিভ 
যত্পরোনাস্তি ছুঃখিত হইয়া সেই পাপীয়সীকে এই কথ। বলিলেন ॥ ১৩ ॥ 

হে সজ্জন বিনিন্দিতে নিষ্ঠ,রে কৈকেয়ি। এই সসাগরা ধরামগুলের গুরুতর 
ভাঁর, যাহা! অন্যে কোনমতেই সহ্য করিতে পারে না, আমি তাহা বহন 

করিতেছি, তাঁহার উপর তুমি আঁবাঁর বার বার আমাকে বচনরূপ কশাঘাঁত দ্বার! 

কেন বেদন। দিতেছ ॥ ১৪ ॥ রাজা এই প্রকার বলিতে লাগিলেন, ছুরাচার। 

ক্ররাশয়। কৈকেয়ী তাহা শ্রবণ করিয়াও তখহাঁকে পুনর্ধার আপনার পাঁপ স্বভা- 

বের অন্থরূপ নিঃ্,র শ্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ || হে মহারাজ! 

পুর্বকীলে আপনার পুর্ঝপুরুষ সগর মহাশয়, অকাঁতর মনন যেমন আপন জ্যেষ্ঠ 
সন্তান অসমঞ্জীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্রপ তুমিও রাঁষচন্দ্রকে পরিত্যাগ 
করহ | ১৬ ॥| ট্ককেয়ী এই কথা বলিলে পর রাজা দশরথ ধিক্ থাঁকুক 
বলিয়। যখোঁচিত লঞ্জিত হইলেন, এবং মস্তক কিঞ্চিৎ কম্পিত করিয়া মৌনা 

হুইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন || ১৭ ॥ অনন্তর অতি প্রাচীন স্ুবিখ্াত রাজার 
অতান্ত প্রিয়তম প্রধান অমাত্য সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে এই কথ! বলিলেন || ১৮11 

( ৩০ ) 
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পুরাঁসমগ্ুসং দেবি নগরঃ পৃথিবীপতিঃ | 
হেতুনা ত্যক্তবন্ যেন ক্রবতন্তানিবোধ মে || ১৯|| 
অসমঞ্জাঃ কিলাদায় পৌরাণাং দারকান্ গলে । 
শরযা অপ্ন, চিক্ষেপ দৌঃশীল্যাদিতি ন; শ্রুতং || ২০ || 
তেন বিপ্রক্কতীঃ কুদ্ধাঃ পৌর রাজানমক্রবন্। 
অসমঞ্জসমেকং বা ত্যজাম্মান্ বা মহীপতে ॥| ২১ | 

তান্ুবাচ ততো! রাঁজা কিং কারণমিতি প্রভূঃ | 
তং তদা রুধিতাঁঃ পৌরা্তত্র রাঁজাঁনমক্রবন্|| ২২ || 
পুজস্তবৈষ দৌঃশীল্যাদম্মীকং কিল দাঁরকান্। 
গলে ক্রোশত আদায় শরঘাং ক্ষিপতি স্বয়ং || ২৩ 
ইতি তেঘাং বচঃ শ্রাত্বা। পৌরাণাৎ সগরো। নৃপঃ | 
তত্যণজ পতিতং পুক্রং তেষাং বৈ 1প্রয়কাম্যয়। || ২৪1 

অনুবাদ 
হে দেবি! পুর্বকালে অসমঞ্জ| নামে জ্যেষ্ট সন্তানকে সগর রাঁজা যে কারণ 

পর্িত্যাথ করিয়াছিলেন, তাঁহ। আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ করহ ॥ ১৯ ॥ 

আমারধিগের শুনা আছে যে অসমঞ্জা অতিশয় দুঃশীল ও দুর্বিনীত ছিলেন, 

তিনি বলপুর্ববক পুরবাঁসিদিগের বাঁলকগণের গলদেশে ধারণ করতঃ শরযূর জলে 

নিক্ষেপ করিতেন ।। ২০ 1 গ্রজাঁদিগের প্রতি এইরূপ অসমঞ্জা অত্যাচার 
করিলে পর সমস্ত প্রজাঁগণ একব্িত হইয়া] ক্রোধভরে মহারজার সমীপে উপস্থিভ 

হুইয়] বলিয়ীছিলেন, ছে মহারাজ! আপনি এক অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ 

করুনূ, না হয় আমাদিগের অকলকেই পরিত্যাগ করুন্।। ২১ ॥॥ এই কথ! 
শ্রবণে যখন নৃপবর তাঁহাদ্দিগ্কে কারণ জিজ্ঞাস] করিলেন, তখন পৌরের। রোষ- 
ভরে নৃপগোঁচরে নিবেদন করিল।। হ২ ॥ হেতুপাল। আপনার ছর্ব্বিঘীত 
অসমপ্তী| পুত্রের দৌরাঁয্য্যের কথ।কি বলিব, ইনি আঁমাদিগের সন্তানগণের গল 
দেশ ধারণ করিয়। প্রহার করে তাহাতে তাহারা চীৎকার করিতে থাকে তথাপি 
পরিত্যাগ ন। করিয়া অমনি শরযূর জলে নিক্ষেপ করেন।| ২৩ || বগররাঁজ। 

পুরবাঁসি প্রজাদিগের এই কথা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র দুঃখিত হইয়। তৎক্ষণাৎ 

পুক্রকে পতিত বোধে প্রজাদিগের হিত সাধন জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করি 
যাছিলেন|। ২৪ |] | 



৩৬শ, র্গঃ | 7 অযোধ্যাকাণডঃ ২৩৫ 

অনীতমেবং নৃপতিঃ সগরস্ত্যক্তবাঁন্ সুতং 
গুণবন্তং স্থুতং রাজ। রামং ত্যক্ষ্যত্যয়ৎ কথং || ২৫ || 

ইতি সিদ্ধার্থবচনং শ্রুত্ব। দশরথে। নৃপঃ | 
শোকব্যাকুলয়া বাঁচ। কৈকেয়ীমিদমত্রবীৎ || ২৬।! 

অনুতব্রজামি স্বয়মেৰ রামং 

রাজ্যং পরিত্যজ্য স্ুখানি চৈব| 

ত্বমপ্যনাধ্যে ভরতেন সার্ম্ 
এতৎ স্ুখং ভুঁজ্ষ চিরায় রাষ্্ুং|| ২৭ || 

ইত্যার্ষে রামুয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সিদ্ধার্থবাঁক্যং নাম 

বটাত্রংশঃ সর্গ; || ৩৭ || 

অনুবাদ | 

ইহ নীতিসিদ্ধ অবশ্য বলিতে হইবে এতাঁদৃশ অবিনীত দুষ্ট পু্রকে পরিত্যাগ 

কর। নৃপতিদিগের অবশ্য কর্তবা, স্কতরীং সগর অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াঁছি- 

লেন, বল দেখি রাজ দশরথ কি জন্য অকারণে এই গুণবান সন্তান শ্ীরামকে 

পরিতাগ করিবেন।। ২ || রাজ] দশরথ এই সিদ্ধার্থের সমুচিত বচন শ্রবণে 

শোকে বিহ্বল হইয়া টককেয়ীকে এই কথ বলিতে লাগিলেন |॥ ২৬ | 
রে আপ্রয় কারিণি! আমি সমস্ত সামাঁজ্য ও সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়। 

স্বয়ং শ্রারাঁমচক্দ্রের অন্ুগমন করিব, তৃমি চিরকালের মত ভরতের সহিত গরম 

খে রাজ্য ভোগ করিহ' | ২৭ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাঁহত্য বাঁল্সীকীয় রাঁমায়ণ সংহিত/য় অযে ধা কাণ্ডে 
সিদ্ধার্থোপদেশ ন।মে ষটত্রিশ সর্গ সমাপন । ১৩৪ 

আসর (0) (7 তথসপন 



২৩৬ রামায়ণৎ ! | ৩৭শ,গঃ।| 

সগুত্রিংশঃ সর্গঃ | 

কৈকেধ্যা বচনং শ্রত্বা পিতুর্দশরথস্ত চ| 
অন্থভাবত ধন্মাত। রামস্তত্র মহাঁষশণঃ | ১|| 

ত্যক্তসর্ধস্বভোগস্ত বন্যাহারনিষেবিণঃ | 
অন্ুযাত্রেণ মে রাজন কিং কাধ্যং বিজনে বনে || ২।! 
যে। হি হি্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং গজকন্ষণাং বহেন্নপ। 
কিং কাধ্যং কক্ষরা তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমং | ৩।। 
তথ! মম বিমুক্তস্ত ধজিন্যা কিং প্রয়োজনং | 

সর্বমেবান্ুজানামি চীরাঁণ্যেব তু কেবলং || ৪ |! 
খনিত্রপিটকে চোৌভে সশিক্যে বরয়ে নৃপ | 

চতুর্দশ চ বর্ধাণি বনে বৎস্যামি নির্জনে || ৫ || 
অথ চীরাণি কৈকেযী স্বয়মণহৃত্য রাঘবং | 
উবাচ পরিধৎস্বেতি নিলজ্জা জনসংসদি || ৬|। 

অনুবাদ | 

পরম খার্শিক যশস্বী রাঁমচন্দ্র কৈকেয়ীর ও জনকের পরস্পর বচন শ্রবণ করিয়] 
বিনয় বচনে রাজাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ হেমহারাজ! আমি সমস্ত সুখতোগ 

পরিত্যাগ করিলাম, এখন বন্য ফলমূল তোজনেই কালযাঁপন করিব, অতএব 

আমার বিজন বনে অস্থচর লোক জনের প্রয়োজন কি? ॥ ২ || হে নুপতে! 

যে ব্যক্তি মাতঙ্গ পতিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার গজকক্ষ1 বহনের ফল কি? 
অর্থাৎ কু্জর ত্যাগী জনের অন্ুশে দ্বারা আর কি কার্ষ/ সম্পন্ন হইতে পারে ॥। ৩ ॥ 

তজ্রপ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আবার আমার.রক্ষার্থে সৈন্য প্রের- 
ণের গ্রয়োজন কি? আমি সম্যক্রূপে জানিতেছি বে তাহাদিগকে আঁমার প্রয়োজন 

নাই, কবল আপনার নিকট আমি এই প্রার্থন। করিতেছি, যে কাষায় বন্ত্র খণ্ড ও 

এক খানি খনিত্র, ও শিক] বিশিষ্ট একটী পেটক আমাকে প্রদান করুন এই গুলি 

'লইয়] আমি চতুর্দশ বদসর নির্জন বনে অবস্থান করিব | ৪ ॥ ৫ ॥ অনন্তর 
নির্লজ্জ কৈকেয়ী জন সমাঁকীর্ণ রাজ সভায় কয়েকখানি খণ্ড বস্ত্র আনয়ন করিয়া 

অঙক্ষোভে রামচন্দ্রকে বললেন হে রাম! তুনি এই বন্ত্ খণ্ড দঘ্বয় পরিধান 

করস !! 



ওশ, সর্গচ)] . অযোধ্যাকাও। ২৩৭৪ 

প্রতিগৃহা চ তে চীরে কৈকেষ্যা হস্ততস্ততঃ | 
বিহায় বাসসী জুক্ষেে রামঃ পরিদধে স্বয়ং || ৭।| 

অন্বেবং লক্ষণশ্চগাপি বিহায় বসনে শুভে। 

চীরে পরিদধে বীরস্তথৈব পিতুরগ্রতঃ || ৮|| 
অথাত্সপরিধানীয় পীতকৌশেয়বাসিনী | 
দৃষ্টা সমুদ্যতে চীরে কৈকব্য। জনকাত্মজা || ৯ | 
লজ্জমান। স্থিত পার্খে রামস্য শুভদর্শনা | 
জগ্রাহ ভূশসুদিগ্ন। স্থগী দৃক্ট্ব বাগুরাং| ১০ | 
পরিগুম্থ চ তে চীরে সীতা সাঁজাবিলেক্ষণ! | 

গন্ধরবরাঁজপ্রতিমং ভর্ভীরমিদমব্রবীৎ || ১১ || 
আধ্যপুত্র কথং চীরমহং বধ্নামি শংস মে। 
ইত্যুক্ত। চীরমেকং সা স্বন্সিন্ ক্কদ্ধে সমাজ || ১২ || 

অনুবাদ । 

এই কথা বলিলে পর গ্রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর হস্ত হইতে দুই খণ্ড বস্ত্র গ্রহণ 

করিয়। পরিহিত সুক্ষ বসন ও উত্তরীয় বন্ত্র পরিত্যাগ পুর্বক পত্রিধান করিলেন 

|| ৭ || তাহার পর লক্ষণ যে ছুই খানি উত্তম বন্তর পরিধান করিয়াছিলেন 
তাঁহ। পরিত্যগ করিয়! পিতার সমক্ষেতেই রাশান্রূপ দুই খণ্ড কৌপীন গ্রহণ 

পুর্ব্বক পরিধান করিলেন | ৮ 11 জনকনন্দিনী এক খানি পীতবর্ণের পউবসন 
পরিধান করিয়াছিলেন, দেখিলেন কৈকের়ীর আমার পরিধানের জনা ছুই খানি 
বস্ত্র খণ্ড প্রদানার্৫থ সম্যক্ উদ্যত হইয়াছেন |॥ ৯ ॥| পরম” সুন্দরী সীতাদেবী 

স্বামীর বাম পার্থ অবস্থিত ভাঁহ৷ দেখিয়! অতিশয় লক্জ্িতা হইলেন, মৃগী 
যেরূপ বাগুরা অর্থা্খ মৃগবদ্ধন পাঁশ দর্শন করিলে উদ্বিগ্ন হয় সীতাঁও সেইরূপ 
চীরবসন দেখিস! উদ্বেগযুক্ত। হইলেন, অর্থাৎ দুই খণ্, ক্ষুত্র বন্তে কি ব্ধপে 
শরীর আচ্ছাদন করিবেন, ইহু1 ভাবিয়া! অনেক চিন্তিয়! পরিশেষে কৈকেয়ীর হস্ত 
হইতে চীর প্রহণ করিলেন || ১০ | জনক দুহিতা ছুই খণ্ড বস্ত্র হস্তে ধারণ 
করিয়|! সজল নয়ন] হইয়! গন্ধব্ব রাজ সদৃশ আপন পতি রাঁনকে এই কথা বলি- 

লেন | ১১ || হে স্বামিন্! আমি কি রূপে এই বস্ত্র খণ্ড পরিধান করিব তাহা 

বল, এই কথ। বলিয়া তাহার একখও আপনার স্বন্ধে নিক্ষেপ করিলেন ।| ১২ || 



২৩৮ রামায়ণ । | ৩৭শ, সর্গঃ| 

দ্বিতীয়ঞ্চ পরিদধ্যো চীরমাদায় মৈথিলী | 
চীরস্যাঁকুশল! দেবী সম্যগ্িবসনে শুভ! || ১৩ || 

তাঁ্ীরবসনাং দৃষ্টা ভর্তৃনাথাননাথবৎ | 
প্রচুক্রুশুঃ স্্িয়ঃ সর্ববা ধিদ্ধিণিত্যে চাক্রবন্ || ১৪ || 
তং ধিক্শব্দং নৃপঃ শ্রুত্ব। স্বস্ত্ীত্িঃ সমুদাহৃতং । 

চিচ্ছেদ জীবিতশ্রদ্ধাং সুখশ্রদ্ধাঞ্চ দুঃখিত || ১৫ || 

নিশ্বস্যোষ্ণং স ইক্ষাকুর্ভারযাং তামিদমব্রবীৎ | 
রাঁমস্যৈকস্য গমনে বরং যাঁচিতবত্যসি || ১৬ || 
ন সৌমিত্রে ন জানক্য। হৃশংসে দুষচারিণি | 

কিমর্থমনয়োশ্টীরে দদাস্যশুভদর্শনে 11১৭ || 
পাঁপে পাপসমাচারে নৃুশংসে কুলপাংসনে | 

কৈকেরি কুশচারে নে। সীতা বসিতৃমর্হতি | ১৮|| 

অনুবাদ | 

জনকরাজ দুহিত দ্বিতীয় খণ্ড গ্রহণ করিয়া পরিধান করিলেন, সীতা দেবী 
অতি সুখময়ী কৌপীন পরিধানের ব্ীতি কখনই জাঁনিতেন ন| তথাপি পরিধান 
করিলেন ॥ ১৩ ॥ পুরবাসি রমণীগণ পতিমতাঁ জাঁনকীকে অনাার ন্যায় 
কৌপীন ধারিণী দেখিয়া সকলেই অশেষ প্রকার আক্রোশ প্রকীশ করতঃ বার 
বার কেবল ধিক্ ধিক শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন || ১৪ ॥| রাজা দশরথ 

আপন ভুজিষ্টাদিগের মুখে এবস্ভূত ধিক্ শব্দ প্রয়োগ শ্রবণ করিয়! ছুঃখিতমনে 
একেবাঁরে জীবনের শ্রদ্ধ1 ও স্থখের অভিলাষ পরিত্যাঁগ করিলেন ।। ১৫ ॥ 
অনন্তর রাঁজ| দশরথ অতি উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বীস পরিত্যা করিয়) ভার্ধ71 কৈকেয়ীকে 
এই কথা! বলিলেন, কে নিষ্ঠ,র হৃদয়ে ! ছুষ্ট চারিত্বে ! ও অশুভ দর্শনে ! কৈকেয়ি ! 
তুমি কেবল রাঁমচন্দ্রের বনগমনের নিমিত্ত আমার নিকট বর প্রার্থন। করিয়াছ, 

লক্ষ্মণ বা জানকীর বনগ্রমন প্রার্থনা কর নাই, তবে তাহাদিগকে কেন তুমি চীরখণ্ড 
যুগল প্রদান করিতেছ।॥ ১৬ ॥ ১৭ | রে পাপাশয়ে! পাপকারিণি 
রে নিষ্ঠুরে! কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! আঁমাঁর বধূ সীতাঁদেবী ইনি কি কখন 
কুশচীর পরিধান করিতে পারেন? ॥ ১৮ ॥ 



৩৭শ, সর্গঠ। ] অযোধ্যাকা্ড2। ২৩৭ 

ন নু পধ্যাপুমেতাৰৎ পাপে রামবিবাসনং | 
কিং তে ভূর ইদং কর্তুৎ মতির্নিরয়গামিনি || ১৯|| 
ইতি ক্রবাঁণং পিতরং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনং| 
অবাকৃশিরাঃ সমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ || ২০ || 

ইয়ং ধর্ম্মজ্ঞ কৌশল্য। মম মাতা তপস্থিনী |. 

বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ স্ৃভূশং স্বামনুত্রতা || ২১।| 
মদ্বিয়োগাূশং রাজন্ নিমগ্ন শৌকসাগরে | 
অন্ুগ্রহার্খং কৃপণ! ত্বস্বোহবেক্ষণমর্হতি || ২২ | 

যথা ন ছুঃখিতেরং স্যৎ ত্বয়। নাথেন নাথিনী। 

মদপেক্ষয়। তথা রাজন্ সদেমাং ড্রটুমর্থসি || ২৩।। 

অনুবাদ 

রে পাপশীলে ! রাঁমচন্দ্রকে বনবাস দিয়াও কি তোমার তৃপ্তির পরিশেষ 
হইল না, হ? নরকগাঁমিনি ! লৃক্মণ ও জীনকীকেও কি পুনর্কবার বনে পাঠাইতে 
তোমার ইচ্ছা হইল।। ১৯ || পিতা দশরথ কৈকেয়ীকে এই প্রকার বলিতে 

লাগিলেন শুনিয়] বনপ্রস্থাঁনে উদ্য,ক্ত রামচন্দ্র অধোবদনে অবস্থিত পিতাঁকে সবি- 

নয়ে এই কথা বলিলেন || ২০ ॥॥ হে ধর্মাবতার জনক ! আমাঁর জননী এই 

কৌশল্য। দেবী ইনি অতি সদাঁশয়! নিরপরাধিনী, বদ্ধ! ও অত্যুদার স্বভাব! এবং 

আপনার অত্যন্ত অনুীমিনী এবং ত্বন্তক্তি পরাঁয়ণ] || ২১ ॥ হে রাজন্ ! আমার 

বিয়োগে জননী আমার অপণয় শৌকসাগরে নিমপ্রা হইবেন, মাতা আমার অতি 

ভুঃখিনী অতএব প্রার্থনা করি আপনে অনুগ্রহ পূর্বক মম মাতার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবেন ২২ || হে মহারাজ! আপনি আমার জননীর নাথ আপনার 

দ্বারা তিনি নাঁথিনী হইয়াছেন, যাহাতে মাত আমার ছুঃখিতা না হয়েন, আমার 

প্রতি দয়। করিয়1 তদন্থুরূপ অন্থুষ্ঠান করিবেন, অর্থাৎ আপনি সদয়ান্তঃকরণে 

তীহাকে নিরীক্ষণ করিবেন || ২৩ ॥| 



২৪০ রামায়ণৎ। [ ৩৭শ, সর্গঃ | 

ইমখং মহেন্দ্রোপম জাতিছঃখিতাম্ 
অবেক্ষিতবং ত্বং জননীং মমার্ঘসি | 

যথ। বনস্থে ময়ি শোঁককর্ষিতা 

ন জীবহীনা যমসাদনং প্রজেৎ 1 ২৪|! 
ইত্যার্ষে রামার়ণে অধোঁধ্যাকাণ্ডে চীরপরিগ্রহে। নাঁম 

সগ্ুত্রিংশঃ সর্গঃ || ৩৭ | 

অনুবাদ । 

আপনি দেবরাঁজের তুলা হে রাজন! আমার এই কৌশল্য। জননী মম 
বিয়োগে অতিশয় কাতর৭ হইবেন, অতএব আপনি আমার গত্র্ধারিণীর রক্ষণা- 

বেক্ষণ করিবেন, দেখিবেন যেন আমি বনগমন করিলে পর শোকে অতিশয় 

কাঁতর। হইয়া প্রাণ পরিহার পুর্ব্ক যমসদনে গমন ন। করেন? 11 ২৪ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাঁকাঁণ্ডে 
চীরপরিগ্রহ নামে সগ্ুত্রিংশ সর্গ সমাপন || ৩৭ | 



৩৮শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ2 । ২৪১ 

অকত্রিংশঃ সর্গ; | 

সুনিবেশধরং রামং দৃষ্টেবং বাদিনং নৃপঃ | 

ভা্যখভিঃ সহ সর্বাভিঃ শুশেচ প্ররুরোদ চ || ১|| 

ন চৈনং শোকছুঃখাত্ত্ঃ শশাকাভিনিরীক্ষিতুং | 
ন চাঁতিভাবিতুৎ রাজা শশাকৈনং ত্রপান্থিতঃ ॥ ২ || 
স মুহূত্বমিব ধ্যাত্বা। ছুঃখামীলিতলোচনঃ | 
বিললাপাতুরে! রাঁজ। কৃতান্তবলমোভিত? || ৩ | 
নুনং নয় কৃতা; পুর্ব্বং বি পুক্রাঃ পুভ্রবৎসলাঃ | 

যথা পুক্র বিযুজ্যেহহং ত্বরাতিকপণোহব্শঃ || ৪ || 
অকালে দেহিনাং মৃত্যুস্তাত নুনং ন বিদ্যতে। 
বিযুজ্যমানো বন্ধ ত্যুং নাঁধিগচ্ছাম্যহং ত্বরা !| ৫ || 
লোককান্তং প্রিয়ং পুক্রৎ কুশচীরাম্বরং বন | 

প্রস্থিতং পশ্ঠতো মেহদ্য হৃদয়ং কিং ন দীষ্যতে || ৬ || 
অনুবাদ । 

শ্রীরানচক্্র মুনিবেশ ধারণ করিয়] এই রূপ কথ। বলিতে লাগিলেন তদবলো- 
কনে রাঁজ। দশরথ তখন যাবতীয় ভার্ধ্যার সহিত পরিতভাপ ও বিলাপ করতহ 

শ্রীরবমকেবলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ তিনি শৌকে অভিভূত ও দুঃখে পাঁড়িত হইয়াও 
লজ্জায় রঘুনাথের প্রতি নেত্রপীৎ্ বা তাহার মহিত কোন আলাপ করিতে শক্ত 

হইলেন না ॥ হ ॥ মহা! ছুঃখেরাজা দশরথ নয়ন যুগল নিমীলিত করিয়া কিঞ্চিৎ 

কাঁল চিন্তা করিতে লাখিলেন, পরে সমনের ভীষণ বলে যুদ্ধ হইয়! অতি কাতর 
স্বরে বিলাপ এইরূপ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ হেপুত্র হেশ্রীরাম! পুর্বে আমি 
কত পুত্রব্সল ক্ষোকদিগের সন্তান বিনাশ করিয়াছি, তাহা না হইলে কি 

আমি এমন দুর্ভাগ্য ও ইব্জিয় পরতন্ত্র হইয়! তোমা হন পুত্র ছাড়া হইলাম 

॥ ৪ ॥ রেবৎস! ইহা নিশ্য়ই আছে যে অকালে কাহারই মৃত্যু হয় না, যেহেতু 

তোমার বিচ্ছেদ হইল তথাপি এখনও আমার মৃত্যু হইল না। ৫ ॥ সমস্ত 

জনগণের আনন্দ বন্ীন প্রিয়তম সন্তান তুমি কুশময় বসন পরিধান করিয়া] অদ্য 
অরণ্যে গমন করিতেছ ইহা দেখিয়াও আমার হৃদয়কি জন্য এখনও বিদীর্ণ 

হইলনা1॥ ৬ ॥ 

( ৩১ ) 



৮৪২, রাষায়ণৎ। [ ৩৮শ, সর্;| 

যত্র পুভ্র ময় কালে লালনীয়োহসি সর্বথা । 
£খে মহতি তত্র ত্বাং যোঁজরামি ধিশীস্ত মাং || ৭ | 

একস্যাঃ খলু কৈকেধ্যণঃ কৃতোহরং ছুঃখিতো জনঃ | 
ইত্যুক্ত। নিপপাতৌব্যাং রাজা মূচ্ছণং জগাম চ || ৮|| 
সংজ্ঞাঁঞ্চ প্রতিলভ্যাথ মুভূর্ডাৎ স মহীপতিঃ | 
অশ্রপুর্ণেক্ষণে! বাঁক্যং জুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ || ৯।। 
যুক্ত। রথং মদীয়ং স্বং শীত্রমানয় বাজিভিঃ। 
তেন প্রাপর মে পুক্রং বনং মুনিজনপ্রিয়ং | ১০ || 
ইতি রাজ্ঞা সমাজ্ৰপ্ুঃ সুমন্ত্রস্তররান্থিতঃ | 
আজগাম রথং রাজ্ে। ুক্ত। পরমবাঁজিভি, || ১১ || 

উপনীয় চ তং যুক্তং রথং রত্ববিভাষিতং | 

রাজ্ছে নিবেদয়ামাস রথোহযং যুক্ত ইত্যুত || ১২ | 

অনুবাদ | 

প্বেবৎল! যে সময় সর্বতোতাবে তোমার লালন পালন কর আমার অবশ্য 

কর্তব্য সেই সময় আমি তোমাকে মহৎ হছুঃখে নিক্ষেপ করিলাম আমাকে ধিক 

থাকুক || ৭ | ছা! কেবল একীকিনী কৈকেয়ী এই সমস্ত লোককে দুঃখ 
সাশ্বরে নিপাতন করিল, এই কথা বলিতে বলিতে বাজ! দশরথ ভূমিতে পতিভ 

হইয়] সুঙ্্িত হইলেন । ৮ ॥ অনন্তর মুহ্র্ভকাঁল অভীত হইলে পর রাজা 

চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অঞ্রপুর্ণ নয়নে জুমন্ত্রকে এই কথ বলিলেন।॥ ৯ 1 
হেসারথে! আমার রখোত্তমে অন্ধ সকল যৌজন1 করিয়া শীন্স আনয়ন কর, 

সেই বথে প্রি্ন পুত্র রামচন্দ্রকে অরোহণ ফরাইয়! মুনিজন সমাকীর্ণ অরণ্য মধ্যে 

লইয়া খাও ১০ 1 রাজা! দশরথ এই. অন্গুমতি করিব1 মাত্র জুমন্ত্র সারথি 

অতি সভ্বর গমন করিক্সা রাজ রথে প্রজবন ঘোঁটক সকল নিখোঁজন পুর্ববক আনয়ন 

করিলেন ॥ ১১ 1 নানা বিধ মণি মাণিক্াদি বিভূঘিত সেই রখখবর আনয়ন 

করিয়। মহারাজার নিকট সমাগমন পুর্কাক নিবেদন করিলেন মহথার জ! এই 

রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, || ১২ || 



৩৮শ, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ! ২৮ 

কোবাধ্যক্ষমথডুয় স্বঘমাত্যং নরাধিপঃ | 
উবাচেদং বচো। ধর্দ্যং শোকব্যাঁকুলিতাক্ষরং || ১৩ || 
বাসাংলি তব মহাহ্ীণি ভূষণখনি বরাঁণি চ| 

বর্ধাণ্যেতানি সংখ্যার বৈদেহৈ প্রতিপাঁদয় || ১৪ || 
ইতি রাজ্ঞ। সমাদিক্টে। গন্থা কোবগৃহং তু সঃ | 
প্রাষচ্ছচ্ছীভ্রমদাঁয় বৈদেহে সর্বষেৰ তৎ 1১৫ || 
ততে। নিবাসয়ামণন তানি বাসাংসি মৈথিলী | 

ভুষয়ামাস চাঁজআানং ভূষ গৈস্তৈর্বরাঁনন। || ১৬ || 
ততে। বিরাজয়ামান স। তদ্ধেশ্ম বিভূবিতা | 

বিমলেৰ গ্রুভা সৌরী বিভ্রষ্টতিমিরং নভঃ || ১৭।! 
তাঁং ভূষিতাং পরিষজ্য শ্বশ্রর্থচনমব্রবীৎ | 
স্নেহান্মবন্তযুপাপ্রায় সীতাং ভুহিতরং যথা || ১৮ | 

অনুবশদ | 

অনন্তর ! তপতি স্বীয় অমাত) ও ধনাধ্যক্ষকে আন্বান করিয়া শোক গদাদ 

বচেন এই ন্যায্য কথা বনিলেন ॥ ১১৩ || হ্হে কোৌঁৰপতে ! তুমি এই চতুর্দশ বৎস- 

রের সংখ্য] করিয়। মহাযুল্য বস্ত্র নকল ও মণিময় ভূষণ জানকীকে প্রদান কর, যেন 

ইহার মধ্যে বৈদেহীর বসন ভূষণের অনাটন ন| হয় || ১৪ || কোষাধ্যক্ষ মহা 

রাজার এই অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র কোষগৃহে গমন করিয়া মহাহ্ বন্ত্রালঙ্কার সত্ব 

আনয়ন পুর্ব্রক সমুদয় জানকীকে প্রদান করিলেন ॥ ১৫ ॥ অনস্তর নিদেহনন্দিনী 

স্থবদনী সীতাদেবী লেই চীরবসন পরিত্যাগ করতঃ শোভন বস্ত্র পরিধান করিলেন 
ও সেই সমুদয় ভূষণ দ্বার! অলঙ্কত1 হইলেন ॥ ১৬ ॥ দ্রিবাকারের নির্মল প্রভা! 

প্রকাশ পাইলে অন্ধকাঁর নব্ট হইয়। আঁকাঁশ মণ্ডলকে যেরূপ শোভিত করে তাহার 

নায় জানকী সেই সকল মহা বসন ভূষণে বিভুষিত। হইয়! ষে গৃছে ছিলেন সেই 

গুহের অত্যস্তরাকাশের শোতা৷ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৭ ॥ জাঁনকী বিভূষিত1, 

হইলে পর তীহাঁর শ্বশ্ঃ কৌশল্যা দেবী আপন কন্যার ন্যায় তাঁহাকে আলিঙ্গন 

করতঃ স্সেহ বশতঃ মস্তক ঘ্রাণ লইয়। বলিলেন ১৮ ॥ 



রামায়ণৎ! [ ৩৮, সর্গঃ | 

সতরুতা লালিতাশ্চৈৰ বৈদেহি প্রারুতাঃ কিয় । 

দরিদ্রমবমন্যন্তে তর্তীরং ন তু সৎন্ত্রিয়ঃ || ১৯ || 
তন্বুয়া নাঁবমন্তব্যে ভর্তা! পুত্রি ধনচ্যুতঃ | 
দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রীণাং সধনো নিদ্ধনোইপি বা || ২০ || 

ইতি শ্বশ্র। সমাদিফট সীতা ভর্তৃপরায়ণা। 
কৃতার্জলিঃ "স্থৃতা প্রহ্বা কৌশল্যামিদমব্রবীৎ || ২১ || 
আশধ্যে করিব্যেভ্যধিকং শাসনং তে যথাথধ মাং । 

অভিজ্ঞ স্স্মি সৎক্ত্রীণাং ধন্মাচারস্ত সর্ববশঃ || ২২ || 

পৃথগ্জনসমামাধ্যে ন মাং ত্বং কর্তু মর্থসি | 
ধর্মমািচলিতুং নালমহৎ কুর্যযাদিব প্রভা || ২৩|| 
নাতন্ত্রী বাঁদ্যতে বীণ! নাঁচক্রে। বর্ততে রথঃ | 
নাপতিঃ জুখমাঞ্পোতি নারী ষদ্যপি সুপ্রজ। | ২৪ || 

অনুবাদ । 
হেবৎসে জাঁনকি ! সামান্য কাঁমীনিরা পতিকর্তৃক লালিত পালিত ও সমাদৃত 

হুইলেই পতিকে সমাদর করে, কিন্তু স্বামী দরিদ্র হইলে তাঁহাকে অবজ্ঞী করিয়। 

থাকে,কিন্ত পতিপরাঁয়ণ! ললনার1 কখনই ভর্তীকে অশ্রদ্ধাকরেন না । ১৯ ॥ অতএব 

বসে ! তোমার স্বামী নির্ধন হইলেন বলিয়া যেন ইহাকে তৃমি অবজ্ঞা করিহ 

না» স্বামী খনীই হউক্ আর নির্ধনই বা হউক্স্ত্রীলোকদিগের পরম দেবতা অবশ্য 
বলিতে হইবে? ॥ ২০ ॥ পতি পরায়ণ সীতাদেবী শ্বশ্রুর উপদেশ বাক্য শরুবণে 
নসুবেশে কৃতবঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মাঁনা হইয়া অতি বিনীত বচনে কৌশল/)] দেবীকে এই 
কথা বলিলেন ॥ ২১॥ হে আর্য £ সামান্য] নারীর ন্যায় আঁপনি আমাকে বিবেচনা 

করিবেন না, আমি কি কখন থশ্ম পথ হইতে বিচলিত হইতে পারি, স্ুর্যা হইতে 

কি প্রভা গলিয়] যাঁয়, জর্থাৎ স্র্যোর প্রভা স্ুর্যোই থাকে ॥ ২২ ॥ হেমাতঃ! 

আপনি আমাকে যাহা অন্কুমতি করিলেন আমি তাহার অপেক্ষ] আরও ভক্তি 

এদ্ধ। ও সেব] শুশ্রাধ1! করিব, আমি উত্তমা স্ত্রী দিগের ধর্ম জনক আচার ব্যবহার 
সয়দয় কি জানিনা এমন নহে ॥ ২৩ 1 বাণাক্ তাঁর না থাঁকিলে কি কখন বাজিয়। 

থাকে ? রখে চক্র ন] থাকিলে কি কখন চলিতে পারে? তেমনি পুত্রবতী কামিনীর 
কি পতি বিনা কখন স্থখ হইয়া থাকে ?11 ২৪ || 



৩৮শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ড2! ২৪৫ 

মিতং দরাতি হি পিতা মিতং মাতা মিতং স্ৃতঃ 

অমিতস্থ হি দাতৈকঃ সুখন্তা্যে পতি জ্িয়াঃ || ২৫ || 
নাহ স্ুখানাৎ সর্ব্বেষাং দাতারং দৈবতং পতিং | 
কথমাধ্যেহবমন্যেহহং যথা নয প্রার্কতাঃ স্দ্রিরঃ 11 ২৬ || 
ভত্ুঃ প্রিয়নিমিত্তং হি ত্যজেরমপি জীবিতং | 

পাণিপ্রদানসমরাৎ প্রভৃতোবং ব্রতং মম || হ৭|| 

দেবতানামহং নুনমনুগ্রাহ্থাস্মি সাম্পতং। 
যন্মে প্রকৃতিকল্যাণীং বুদ্ধিৎ বর্ঘয়সে পুনঃ || ২৮ || 
ইতি নীতাবচঃ শ্রত্থ! ধর্ম হৃদয়নন্দনং | 
শুদ্ধসত্বা ঘুমোচাশ্র কৌশল্যা ছুঃখহর্ষজং | ২৯ 

পরিষ্বজ্য চ কৌশল্যা তাং বধূং জনকাত্মজাং। 
উবাচ পরমপ্রাভা গদ্গাদগ্রথিতাক্ষরং || ৩০ || 

অনুবাদ | 

হে আর্ষ্যে! মাত।কি পিতা কি পুজ্র সকলেই স্ত্রীলোককে পত্িমিত দান 

করিয়| পাঁকেন, কিন্তু স্বামীই কেবল কানিনীদিগকে অপরিমিত জুখদান করেন, 

অর্থাৎ ভর্তীই কেনল ভার্যার পক্ষে অপরিমিত দাত] হয়েন। ২ || হে 

আধ্যে! অন্যান্য সামান্য প্রাকৃত নারীদিগের ন্যায় আমি কি সর্বসুখদাত! 
অধিদেবত1 পরিণেতা পতিকে অবজ্ঞ। করিতে পারি? ২৬ 1 আমি 

ভর্তার প্রিয়কার্ধা সাধন জন্য আত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, পাণি 

গ্রহণ সময়াবধি আমার এই ব্রত অবলম্বন কর] হইয়াছে ।। ২৭ || হেমাতঃ! 
এক্ষণে আমার প্রন্ডি দেবতারা অন্থকুল হইয়াছেন বলিতে হইবে, যেহেতু 

আমার স্বভাঁবতঃ মঙ্গলপ্রদায়িণী বুদ্ধিকে আপনি পুনর্ধাঁর মঙ্গলার্থে বপ্থিত 
করিয়! দিতেছেন।। ২৮ || বিশুদ্ধ স্বভাবা কৌশল্যাদেবী মনের শ্রীতিকর 
সীতার ধন্মাবাক্য শ্রবণ করিয়! তখহার যে আনন্দ জন্ষিল তাহাতে এবং রাম- 

বিবামন দুঃখে নেত্র হইতে বারিধার! পতিত হইতে লাগিল | ২৯ 17 কৌশলা 

দেবা ম্্ষ জনক নন্দিনীকে আলিঙ্গন করতঃ পরম প্রীভমনা হইয়] সমাদরে 

গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন।। ৩০ 11 



২৪৬ পাঙ্নায়ণ । [ ৩৮শ, সর্গঃ1 

অনাশ্ধ্যমিদং পুজি বচনং তব মৈথিলি | 
যা তৃং বিদাধ্য বসুধাঁং শুভং সম্তমিবোশ্িতা || ৩১ | 

জনকম্য নরেন্দ্রন্ত মৈথিলস্য মহীত্মনঃ | 

যশসশ্চ গুণানাঞ্চ সদৃশী ত্বং বিভুষণং || ৩২ || 

অহ যশস্থ্য। ধন্য চ যন্মাত্ং সমুপস্থিতা | 

গুণজ্ঞা চ কৃতজ্ঞ! চ ধর্মমজ্ঞা চ যশস্থিনী || ৩৩ || 
নির্তাহং ভবিষ্যামি ত্বয়া সহ বনং গতে | 

রামে রাজীবতাত্রাক্ষে সাকেতং পুনরাগতে || ৩৪ || 
বনেষু খলু তে পুভ্রি ভাব্যমস্যাপ্রমত্তয়া | 
লক্গনণস্য চ বীরস7 ত্ুন্ভক্তস্য বিশেষতঃ 41 ৩৫ || 

এবং সন্দিশ্ঠ সীতাং ভু প্রশম্য চ ষশস্থিনীং | 
মুর্ঘ্যপান্ত্রায় সন্গেহং কৌশল্যা রাঁমমব্রবীৎ || ৩৬ || 

অনুবাদ । 

হে পুত্রি মৈথিলি! তুমি ধরাতল ভেদ করিয়া শুত সম্যের ন্যায় পৃথিবী 
হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার যে এই প্রকার বিনীত বচন হইবে 
ইহ আশ্চর্যের বিষয় নহে || ৩১ ॥ মিথিলাধিপতি মহা জনকের যেমন 

যশ ও বেমন গুণ, তুমিও মেই বংশের ভূষণ স্বরূপ হইয়াছ ॥ ৩২ ॥ আমি আপ- 
নাঁঞ্ষে বশ্ন্যিনী ও কৃত পুণ্য বোধ করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার পুক্রবধূ রূপে 
উপস্থিতা হইয়াছ, তুমি যেমন গুণ গ্রাহিণী ও কৃতজ্ঞ খ্বতাঁবা তেমনিই ধর্মশীল! 
ও যশত্বিনী, দেখিতেছি |! ৩২ 1 আমার প্রিয় সন্তান পন্মপলাশলোচন 

রামচন্দ্র তোমার সিত্ত বনে গমন করিলেন যে পর্যন্ত অযোধ্যা! নগরে পুনরাগত 

মা হয়েন তত দিন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ হে পুত্রি! বনমধ্যে 

গুীরীমচক্জ্ের প্রতি বিশেষতঃ তোমার পরম তক্ত বীরবর লক্ষণের প্রতি সর্বদ। 
সাঘধান] থাকিবে || ৩৫ 11 কৌশলা! দেবী যশত্ষিনী জানকীকে এই সকল 

বাচিক কথা উপদেশ দিয়! তাহার অশেষবিধ গ্রশংস| করিলেন, পরে ও্রারামের 

মস্তক স্রাণ লইয়া ডাহাকে সমন্সেছে আলিঙ্কম করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ 



৩৮শ? সর্গঃ |] অযষোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ২৪৭ 

নিত্যং রাঘব সীভাঁয়া ভৰবিতব্যং সমীপতঃ | 

লক্ঘমণস্য চ বীরস্য ভ্য়ি ভক্তস্য মানদ || ৩৭ | 

কন্তব্যশ্চাপ্রমদন্তে বনে প্রচুরপাঁদপে 
তান্ত প্রাঞ্জলিরভ্যেত্য মাতৃমধ্যে ব্যবস্থিতঃ || ৩৮ || 

রামঃ স ধর্দ্যৎ ধর্মজ্ছো মাতরং ধাক্যমত্রবীৎ | 
অন্ব পীতাঁং সমাশ্রিত্য ত্বং হি মামনুশীস্তি কিং || ৩৯|। 

লক্ষমণে! দক্ষিণে! বাহুশ্ছাঁয়েব মম. মৈথিলী | 
নহি হাতুং ময়া শক্য] কীর্তিরাক্মবতী। খা || ৪০ || 
গৃহীতশরচাপস্য কুতোহস্তি হি ভয়ং মম | 
অপি ্রয়াণাৎ লোকানামীশ্বরাঁঘ। শতক্রন্ভোঃ 11 ৪১ || 

অস্ব ম৷ ছুঃখিতা ভুস্তুং শুজঁষ পিতরং মম | 

শ্ঈয়োইস্য বনবসস্য ভবিষ্যতি শিবেন মে ॥ ৪২ || 

অনুবাদ | 

ছে তক্তমানদাতা রঘ্ুকুলনন্দন ! তৃমি সর্ধাদাই সীভাঁয় সমীপে অবস্থান করিবে 

এবং তোমার প্রতি প্রগাঁ অন্থরক্ত বীঘ্াবতার ভক্কিমীন লক্ষমণক্ষেও সর্ধদ। সম- 
ভিব্যাহারে রাখিবে ॥ ৩৭1 রে বহুস! বনমধ্যে যে সযুদর স্থান তাহ নান| বিধ 
মহীরুছে আছ্ছম্ন হইয়া! রহিয়াছে, অভএব তথায় সর্বাদ| সাবধান থাকিতে হইবে, 

শ্রীরাম জননীর এই কথ] শ্রবণে জানকীকে প্রারঞ্লিহস্তে ধারণ করিয়া মাড়ি মধ্যে 

অবস্থান করিলেন || ৩৮ 11 তখন ধন্মশীল রখমচজ্্র জননীকে ধর্্মযুত্ত কথা 
বলিলেন ছে অস্ব! আপনি সীভাকে উপদেশ কিয় আমাকে আর কি উপদেশ 

প্রদান করিতেছেন | ৩৯ || লক্ষ্মণ আমার দক্ষিণ বাডু ও সীত1 আমা 

ছায়ার ন্যায় বললেই হয়, জীবিত সাধু ব্যক্তি ধেমন আপনার কীর্তি পরিত্যাগ 

করিতে পারেন না তাহার ন্যায় আমিও সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না॥ ৪০॥ 

ছে জননি ! আমি ধন্কর্বাঁণ ধারণ কম্দিলে পর আর আমার কাহাফে ভয়? স্বর্গ 

মর্তয পাঁতালের অধিপতি পুরন্দর হইতেও আমার তয় ধে1ধ হয় না| ৪১ | 

ছে মাতঃ। আপনি ছুর্মথতা হইবেন না, কে আষার পিভার সেব। করুন দেই 
পুণ্যফলে আমায় বদবানের ফল অল্প দু:খ হইয়া যুইষে এবং সুখে থাকিব ॥ ৪২ ॥ 



২8৮ রামায়ণ! [ ৩৮শ, সর্গঃ| 

অস্য রাঁজ্ঞঃ প্রসাদেন বর্ষধাণ্যেতানি মে শুভে | 
স্থখেনৈব গমিষ্যন্তি যথৈকদিবসং তথা || ৪৩ | 

শবস্তিমন্তমরোঁগং মাং পুনরত্যাপতং বনাৎ | 
স্বেরেব সুরুতৈর্দেবি ফ্রুবং দ্রক্ষ্যসি মা শুচঃ || ৪৪ || 
এতাব্দতিনীতার্থমুক্ত। স জননীং বচঃ| 

দদর্শোৎপত্য মাতৃ ণামদ্বসগুশতানি সঃ || ৪৫ || 

সমুপেত্য চ মাতৃ স্তাঃ কৃতাঁঞ্জলিরিদং বচঃ। 
উবাঁচ রাম ধর্শাত্। প্রশরত্রাবনতন্তদা || ৪৬ || 
সম্বাসাঁৎ পরুষঃ কশ্চিছিশ্বাসাদ্বাপরাধ্যতি | 

ততোঁইপরাঁধঃ ক্ষন্তব্যঃ সর্ব অখমন্ত্রয়াঁমি বঃ || ৪৭ || 
অজ্ঞানাঘ। প্রমাঁদখদ্। ময়। বৌ যদি কিঞ্চন | 

অপরাদ্ধং তদদ্যাহং সর্বশঃ ক্ষমরামি বঃ || ৪৮ || 

অনুবাদ | 

হে শুভ শংসিনি! জননি রাজাধিরাঁজ মহারাজ জনক মহাশয়ের অন্তগ্রহে 

প্রতিজ্ঞীত এই চতুর্দশ বৎসর পরম স্থথে এক দিনের ন্যায় অতি বাহিত হইবে 
॥ ৪৩ || হেমাতঃ! পুনরায় আপনার পুণ্যবলে বন হইডে সুস্থ শরীরে প্রফুল 
অন্তরে তব পাদপদ্ম গোচরে সমাগত হইব,অতি শীঘ্রই আপনি আমকে পুনরাগত 
হইতে দেখিবেন, অতএব আপনি আর শোক করিবেন না || 8৪।| রামচন্দ্র জন- 

নীকে এই সকল অর্থযুক্ত হিতকর বচন উপদেশ দিয়! গাঁত্রোথান করিলেন, এবং 

দণ্ডায়মান হইয়া) দেখিলেন যে সাঁতশত পঞ্চাশত জননী তথায় উপস্থিত! হইয়। 
রহিয়াছেন || ৪৫ ॥ শ্রীরাম কৃতাঞ্জলিপুটে মাতাগণ সা্গধানে গমন করিয়] অতি 

বিনীতবচনে তাহাদিগকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬ | হে জননীগণ ! আপ- 
নাদিগের নিকট জর্বদা অবস্থান জন্য অথবা আপনারা আমাকে অতিশয় বিশ্বাস 

করিতেন তজ্জন্যই বা হউক যদি অ।মি কোন প্রকারে আঁপনাদিগের নিকট অপ- 
রাঁধী হইয়। খাঁকি, এক্ষণে প্রার্থনা কৰি আপনার! আনার সেই অপরাধ ক্ষম। 
করুন ।। 89 || আমি অজ্ঞান বশতঃ অথবা অনবধানত1 সহকারে যদি আপ- 

নাদিগের নিকট কোন রূপে অপরাধী হইয়া! থাকি, এক্ষণে সর্ধতোতাবে সেই 
ফালাক কমা পতর্থনা কবিতেছি 11৪৮ ॥ 



৩৮শ, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ২৪৯ 

অথ জজ্জঞে মহীংস্তত্র তাসাং নৃপতিযোঁধিতাঁং। 

ক্রৌঞ্ধীনামিৰ সংক্রন্দ এবং ক্রবতি রাঘবে || ৪৯ || 
সুরজপণববেণুনীদিতং 

দশরথবেশ্ম বর্ভৃব ষৎ পুরা | 

বিলপিতপরিবেদিতস্বনৈ 
ব্যসনভবৈম্তদভূদ্দিনাদিতং || ৫০ || 

ইত্যার্ষে রামীয়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে সীতাসমাদেশে। নাম 
অধ্টত্রিংশঃ সর্গঃ || ৩৮ || 

অনুবাদ 

অনন্তর রঘুনাথ এই কথা বলিলে পর তথায় দেই সকল রাজরাণীদিগের 
বকীর ন্যায় সুমহান ক্রন্দনধনি উঠিতে লাগিল ।। ৪৯ 11 মুরজপণব বেণু 
প্রভৃতি বাদ্যের নিনাদে রাজ। দশরথের যে রাজভবন শব্দিত হইত, এক্ষণে সেই 
রাজভবনে বিপৎবিলাপ ও পরিতাপ শব্দ তুমুল হইয়! উঠিল | ৫০ ॥ 

ইতি চণ্ছুবিংশতি সাহত্য বাঁনীকীয রামায়ণ সংহিতায় অষোধ্যাকাণ্ডে 
সীতার প্রতি আদেশ নামে অধ্টত্রিংশ সর্গ সমাপন। 

( ৩২ ) 



২৫০ রামায়ণ! [ ৩৯শ,সর্গহ| 

একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ| 

ক্কৃতাঞ্জলিস্ততে! রামো লক্ষমণশ্চ মহাবশাঃ | 

বৈদেহী চৈব রাঁজানং পরিজগ্ম,ঃ প্রদক্ষিণং || ১ || 
কৃত্ব। প্রদন্ষিণং চৈব প্রণিপত্যান্ুমীন্য | 

রামঃ শেশকপরিপ্লানাং জননীমত্যবাদয়ৎ || ২ | 
ততে। মীতুঃ জুমিত্রায়াঃ পাদৌ জগ্রাহ ল্ষণঃ | 
তং বন্দমানঞ্চরণৌ সুমিত্রা পুক্রমব্রবীৎ | ৩।| 
ন্নেহ্ান্সপ্বন্ন্যুপাত্রায় পরিরভ্য চ পীড়িতং 
অরিষ্ং গচ্ছ পন্থাঁনং সহ রামেণ লক্ষ্মণ || ৪ || 
শুশ্বাষ ভ্রাতরং জ্যেষ্টং রামং লোকহিতে তং 

সৎপুভ্রেণ ত্বয়। বস তারিতাহং সবশন্ধব। 11 ৫ || 

যস্তং ত্যক্ত। প্রিয়ান্ দারান্ মাঞ্চ রামমন্ুব্রতঃ । 
সমস্থে। বিষমস্ত্বো বা রামন্তে পরমা গতিঃ || ৬।| 

অনুবাদ । 

অনন্তর জাঁনকী সমভিব্যারে মহাযশস্বী রামচত্ত্র ও লক্ষ্মণ কৃতীঞ্জলিপুটে 
মহারাজ] দশরথকে পরিভ্রমগপুর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিতে লর্মগিলেন | ১।। রখুনাথ 

গ্রদক্ষিণ প্রণাম ও স্তি মিনতি করিয়া! পরে শে।কাঁনলে মানবদনা1 কৌশলা। জন- 

নীকে অভিবাদন করিলেন । ২ 11 তদশন্তর লক্ষ্ষগ সুমিত্র। মাতার পাদযুগল 

গ্রহণ পুর্কবক প্রণিপাত করিলেন, স্ুমিত্রীদেবীও চরণদ্বয় বন্দন] করিতেছেন প্রিয় 

তনয় যে লক্ষণ ভাহাঁকে দেখিয়] বলিলেন 1৩1 স্নেহ বশতঃ লক্ষণের মস্তকের 

আঘ্রাণ লইয়] গাঁটরূপে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, রে বৎস লক্ষ্মণ ! তুমি শ্রীরাম- 

চক্দরের সহিত গমন কর, পখি মধো ভোমার কোন অমঙ্গল হইবেন] || 6৮ || 

রে পুত্র! তুমি সকলতোকের হিতকাঁরী জ্োষ্ট ভ্রাতা রামচন্দ্রের সেব! শুশ্রাঘা 
করিহ, তুমি আমার এমনি স্ুসন্তান যে তোমার দ্বারা আমি বন্ধুবান্ধব স্বজনগণের 

সহিত সুখ্যাতি লাত করিয় নিস্তীর্ণ হইলাম || & || রেবৎস? যখন প্রিয় 
তম] জীয়াকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি রামচক্দ্রের অন্থগমন কত্সিতেছ, 

তখন তুনি অতি স্থুবোধের ন্যায় কর্ম করিলে, এক্ষণে জ্রীরাম তোঁমার প্রতি 
সদয় হউন্, এবং রাম সম্পন্ন বা বিপন্ন হইলেও তোঁমার পরমাগতি, রাম 
ব্যতীত তোমার আর অন্য উপায় নাই | ৬ || 



৩৯শ, সর্গঃ | ] অযোধ্দকণণ্ড ২৫ 

প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাত গুরুশ্চ ডে| 
ত্মাদস্ত প্রষত্তবৈস্তুং শরীরং প্রতিপাঁলয় || ৭ || 

বিজনে বসতোহ্রণ্যে সীতয় সহিতন্ত চ। 

এব পুত্র সতাং ধর্মো। যত্তৃমিচ্ছসি সেবিতুৎ || ৮ || 
তল্মাত্বর! তৎ্পরেণ শুজ্ব্যোহয়ং গুণাকরঃ ! 

ভ্রাতা জ্যেষ্টোষ্প্রমত্তেন রাঁমো রাজীবলোচনঃ || ৯|| 

সয়া পুত্র বনে সেব্যঃ পরিপাল্যশ্চ সর্বথা | 
উচিতং বঃ কুলে বস জ্যেষ্ঠভ্ীত্রনুপাঁলনং || ১০ || 
দানং দীক্ষা তপশ্চৈৰ তন্ুত্যাঁগো মুধেষু চ। 
রাঁমং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাজজাং || ১১ || 

অধোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ বহস যথাসুখং | 

ইত্যুক্ত। লক্ষম্ণৎ পুজরং জুমিত্রা রামমব্রবীৎ || ১২ || 
অনুবাদ | 

শ্ীরামচন্্র তোমার প্রাণ অপেক্ষ! প্রিয়তর ও জোনষ্ঠভ্রীত1 গুরু, অতএব প্রযত 

সহকারে তুমি তীহাঁর দেহ প্রতিপালন করিহ ॥ ৭ || যখন শ্রীরাম জানকী 
সমভিবাহারে বিজন অরণামধ্যে অবস্থান করিবেন, তখন তুমি প্রাণপণে ভাহার 

সেব] করিবে, হে বম লক্ষ্মণ? তুমি রঘুনাথের যে সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, 

ইহাই তোমার সাধুসদ্মত ধর্ম রক্ষা কর! হইয়াছে ।। ৮ 11 অতএব তুমি 
অভিশ্ম় সীবধানে অশেষ গুণাকর পন্মপলাশলোচন জ্যে্ট জাত] রাঁনচন্দ্র অতি 

যত্তুপূর্ব্বক ভাজার সেবা শুশ্রাষা করিবে ॥ ৯ ॥ রে লক্মণ? তুমি সর্বদ| বনে 

শ্ীরামের সেব। করিবে এবং প্রাণপণে তীহাঁর রক্ষা করিবে, যেহেতু রাম ভোমার' 
সেব্য এবং পরিপা'লুনীয় হয়েন, আমাদিগের রঘুকুলঙ্গাত পুরুষদিগের জোষ্ট- 

ভ্রাতাঁর অনুগত হওয়াই প্রধান কর্ম ও পবিত্র পন্ম বলিয়। নিশ্চয় পরিগণিত 
আছে || ১০ || কি সম্পত্তি বিতরণ, কি দীক্ষা, কি তপস্যা কি নংগ্পামে প্রাণ 

পরিতাণগ করা ইত্যাদি সকল কর্মাই জ্োষ্ঠের অন্ুমতিতে সম্পন্ন হয়, অতএব 

তুমি শ্রীরামকে রাজ দশরথ জ্ঞীন করিবে, এবং জানকীকে আমার ন্যায় জননী 
বোধ করিবে ॥ | ১১ || অরণ্যানীকে অযোধ্যা মনে করিয়] তুমি মনের 

সুখে ভ্রীরামের সহিত যথা] ইচ্ছ। তথা গমন করহ, স্সুমিত্রাদেবী স্বপূত্র লক্ষমণফে 
এই উপদেশ দিয়! অনন্তর ঞারামকে বলিলেন 11:৯২ ॥ 



২৫২. রামায়ণ! [ ৩৯শ, সর্থঃ | 

ত্য়াপি রাম রক্ষ্যেহিয়ং লক্ষমণঃ শক্রকর্ষণঃ | 

ভক্তোহংনুরক্তোৌহনুগতো ভ্রাত৷ ভূত্যঃ সুহ্ৃচ্চ তে | ১৩। 

্বয়ায়ং.সর্ধবথা রক্ষ্যন্তৃং চৈবাঁনেন রাঘব | 
এবমস্তিতি রামস্তাঁং কুমিত্রীমভ্যভাষত || ১৪ || 

চক্রে কৃতাঞ্জলিশ্চৈনামভিবাদ্য প্রদক্ষিণং | 

ততঃ সুমন্ত্র; কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ || ১৫ || 
বিনীতপদ্ুপীগম্য মাতিলিবাস্বহ যথ। | 

রাঁজপুজ্র নমস্তেহস্ত্র যুক্তোহয়ৎ তে মহাঁরথ? || ১৬ ॥ 

অনেন ত্বাং নয়িষ্যাঁমি যত্র তে গন্ভমীহিতৎ | 

চতুর্দশ চ বর্ধাণি বন্তবাখনি ত্ুয়া বনে || ১৭ || 
রাঁজ্যার্থিন্যা পিতা তেহয়? কৈকেয্া যানি যাঁচিতঃ | 

ফুমন্ত্রবচনং শ্রুত্বা ততো রামঃ সলঙ্মম৭ঃ | ১৮11 

অনুবাদ | 

হে বশুস শ্রীরামচন্দ্র ! এই শক্রনাঁশন অনুজ লক্ষ্মণ ও তোঁষাঁর রক্ষণীয় হইবে 
লক্ষণ ভাতা তোমার পরম ভক্ত, ও অস্থরক্ত ও অন্ুগত ভৃত্য এবং প্রিয়বন্ধু ॥ ১৩॥ 

ছে রদ্থুনাথ ! সর্বদা তুমিও লক্ষণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে লক্ষ্মণ তোমার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, স্থমিত্রা জননীর এই অন্থুমতি শ্রবণে শ্রীরাম যেআজ্ঞ 

বায়! অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ 1 কৃতাঞ্চলিপুটে 

স্ুমিত্র। জননীকে শ্রীরাম প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিলেন । অনন্তর সুমন্ত্রসাঁরথি 

প্রাঞ্জলি হস্তে রখুনাথকে বলিলেন | ১৫ 11 উক্দ্রসারথি মাঁতলি যেমন বিনীতভাবে 

দেবরাঁজের নিকট গমন করেন, তদ্রপ জ্ুমন্ত্র রাম সন্গিধনে আগমন কারয়া 

বলিলেন, হে রাজপুত্র" আমি অভিবাদন করিতেছি, আপনার জন্য মহাঁরথ 

সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৬ || আপনার যায় গমন করিতে ইচ্ছা হয়, 

আজ্ঞ। করুন, আমি এই রথদ্বারা আপনাকে তথায় 'লইয়| যাইতেছি, এক্ষণে 

চতুর্দশবৎসর আপনাকে কীননমধ্যে অবস্থান করিতে হইবে || ১৭ || যেহেতু 

রাঁজ্যার্থিনী কৈকেয়ী পিতা দশরখের নিকট যে সকল বর যাঁচ এ] করিয়াছিলেন, 

স্ুযন্ত্র ভীহ1 কহিলেন, ন্সুমন্ত্র সারখির মুখে শ্রীরীম সেই সকল কথা তখন স্পক্টা- 
ক্ষরেশ্রবণ করিলেন, অর্থাৎ রাজা রাঁমকে স্প.ও হেন নাই যে তুমি বনে যাও ১৮ 



২৯শ, সর্থ; 1] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ২৫৩ 

সীতয়া চাঁপি সহিত আরুরোহ রথোত্বমং | 
তখৈবায়ুধজাতাঁনি তৃণাৎশ্চ কবচানি চ|| ১৯।| 
রথোপস্থে প্রতিন্যস্ত খনিত্রৎ পিটকঞ্চ তু | 

ততঃ কঠিনধারোপ্য নুমন্ত্রো। রামশাসনাছ | ২০ || 
তানারোপ্য ততঃ পশ্চদাজ্নাপ্যারুরোহ সঃ | 

তাং স্তৃতীয়ানাৰঢান্ দৃষটা ব্রিষ্টেন চেতস। | ২১।] 

চোদরামাঁস তানশ্বান সুমন্ত্রে। রাঘবাজ্ঞয়া। 

তন্মিন্ প্রযাতে সহসা বনবাসায় রাঘবে || ২২ | 
হ! রাম ইতি বিক্রুষ্টং জনৌঘেন সমন্ততঃ | 

অশন্তনারীনরগণং তথ সস্ত্রান্তজনাকুলং || ২৩ || 

পুরমাঁসাদতোবাত্ত রাঁমপ্রত্রাীজনে তদা | 
সরদ্ধবাল! হি পুরা শৌকসন্তাপবিহ্বলা || ২৪ 

অনুবাদ । 

পরে জাঁনকী সমভিব্াণহাৰে রামচন্দ্র ও লক্ষণ আ্রসজ্জিত রথবরে আরো 
হণ করিলেন, প্রীরবাম রথারোহণ করিলে পর শীীরামের অনুমতিক্রমে সুমন্ত 
ও অশেববিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ তুণীর তন্ুত্রীণ খনিত্র ও পিটক রথের উপরি- 
এঁগে দৃঢ রূপে সংস্থাপন করিলেন । ১৯ ॥ ২০ ॥ স্ুমন্ত্র সেই সমুদয় প্রব্য- 

জাত রথে আরোপণ করিয়1 পশ্চাৎ আপনিও তাঁহাভে আরোহণ করিলেন, 

প্তীরাঁম, লক্ষ্মণ ও জাঁনকী এই তিন জনকে রথারূঢ দেখিয়| সারথি অতিশয় কাতর 
মনে || ২১ 11 শ্রীরামের অন্তমতিক্রমে রথে যোৌজিত অশ্বনমূহের প্রেরণা 
করিতে লাগিলেন, শ্রীরাম বনবাসের জন্য গমন করিলে পঁর চারিদ্িগের লোক 

সকল একেবারে সেই সুয়ে হঠীৎ হা রাম হা রাঁ বলিয়! আর্তনাদ করিয়। উঠিল, 
তখন অযোধ্যখনগরীতে কি নর কি নারী সকলেই কাতরস্বরে ছঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিল, রঘুনাথ প্রব্রজ্যায় যাত্র|ট করিলে পর অযোধ্যানগরী মন্ত্রান্ত কাতর 
জনগণে পরিপূর্ণ হইল, সকলেরই শ্রখে শোঁকচিন্ন প্রকাশ পাইতে লাগিলঃ কি 

বালক কি র্দ্ধনকলেই শৌকে ও মোহে অবিভূত হইল ॥ ২২. ২৩। ২৪ || 



৫৪ রামায়ণ । | ৩৯শ, সর্গ; | 

রামমেবাতিছুত্রাব ঘর্্ার্তাঃ সলিলং যথা | 

তদোচুরনুগচ্ছন্তো বাহুনুদ্ধ ত্য ছুঃখিতাঃ || ২৫ || 
সতযচ্ছ বাজিনঃ সুত শনৈযাহীতি বাদিন$| 

রামস্থ দ্রষ্টমিচ্ছামে। সুখচন্দ্রং মহাত্মনঃ || ২৬ || 
মনাংসি নো হরত্যেঘ সর্ববেষাং নরচন্দ্রনাঃ | 
পশ্যামন্তাবদেবৈনং দ্রক্ষ্যামো হি কদ! পুনঃ || ২৭ || 
প্রস্থিতে। দুরমধানং নীখো। নো ধর্ম্মবনলংঃ | 
কদৈনং বনকান্তারীদ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতৎ || ২৮ || 
আয়পং হৃদয়ং ুনং রামমাতুঃ স্থুসংহতং | 

যন্ন দীর্ণং প্রিয় পুজ্ে বনবাঁসায় নির্গতে || ২৯|| 

একৈবৰ কতপুণ্যেয়ং বৈদেহী তন্ুমধ্যমা | 
যানুগচ্ছতি গচ্ছন্তং চ্ছায়েবানুগতা পতিং || ৩০ || 

অন্ুবাঁদ। 

গ্রীষ্ম সময়ে দিবাকরের প্রচণ্ড কর নিকরে উত্তপু হইয়া যেমন জলাশয়ের প্রতি 

প্রীণীবর্গ ধাবমান্ হয়, তাঁহার ন্যায় তখন সকলে অর্তি ব্যাকুন্িতমনে ভুজদ্রয় 

উদ্গাত করিয়। শ্রীরামের প্রতি ব্গ্রবূপে গমন করতঃ সাঁরথিকে বলিতে লাগিল 
|॥ ২৫ || হেসারথে ! ঘখেোটিকদ্দিগকে সংযত কবুতঃ অল্পে অল্পে রথ চলন! 

করহ, আমরা মহাত। শ্রীরামচক্দ্রের মুখচত্দ্র সন্দর্শন করিবার অভিলাষ করি- 

তেছি।। ২৬ || এই নরচন্দ্র রাঁমচত্্র আমাদিগের সকলের মনকে অপহরণ 

করিয়া বন প্রস্থান করিতেছেন, আমর! কিয়ৎ্জণ ওীরঘুনাথকে নিরীক্ষণ করি, 
কেননা আর আমর পুরর্বার ব্ঘুধীরকে কবে দেখিতে পাইব?1। ২৭ ॥| 

ধর্মবংমল আমাদিগের নাথ শ্রীরঘুনাথ আজি দ্ুরদেশে [গমন করিতেছেন 
আবার কতদিনে ছুর্গম গহন কানন হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইবেন, আমর] পুন- 

বার ইহাকে আর কবে সন্দর্শন করিব || ২৮ | আমাদিগের নিশ্চয় বোধ 

হইতেছে যে শ্রীরাম জননী কৌশল্যা দেবীর হৃদয় লৌহময়, ও দৃঢরূপে স্সুগ- 
টিত, নতুবা এমন প্রিয় সন্তান বনবাসে যাত্রা করিতেছেন এখনও তাহার হৃদয় 

বিদীর্ণ হুইলন110| ২৯ || ভূমগ্ডলে কেবল জনকনান্দনীই যথার্থ পুণাশীলা, 

যেহেতু বনগমন পরায়ণ পতির লহিত ছায়ার ন্যাঁয় অন্থগমন করিতেছেন॥ ৩০ | 



৩৯শ, নর্গঃ |] অযোধ্যাকীগ্তঃ | ২৫৫ 

তবঞ্চ লক্ষণ সিদ্ধার্থঃ কৃতপুণ্যস্চ য£ প্রিরং | 
তক্ত্যণনুগচ্ছসি জ্যেন্টং ভ্রাতরং ধর্মাবৎসলং || ৩১ | 
এষা তে মহতী সিদ্ধিরেষ চাভুযুদয়ো মহান । 
এব স্বর্গস্য পন্থীস্তে বদ্রামমনুগচ্ছসি || ৩২ || 

এবং ক্রবন্তস্তে পৌর! বাম্পবেগমুপাগতং | 
যদা ন শেকুঃ সংসোঢ্ৎ ছুঃখার্তা রুরুছুস্তদা || ৩৩ || 

কনু গচ্ছসি ছুঃখার্তীনম্মানুৎস্জ্য রাঘব | 
নরাস্মীনপি যত্র ত্বং গন্তং রাম সমুদ্যতঃ || ৩৪ || 
অথ রাজ! বৃতঃ ক্ত্রীভির্বিক্রবে। দীনমানসঃ| 

নির্ঞগ1ম প্রিরং পুত্র দর্টুমিচ্ছ; স্বয়ং গৃহাঁৎ || ৩৫ || 
ক্রন্দন্তীনাং নৃপক্জ্রীণাং শুশ্রুবে তত্র নিস্বনঃ || 
করেণ,নামিবাক্রন্দো বদ্ধে যুখপতৌ বনে || ৩৬ || 

অনুবাদ | 
সর্বালৌকই লক্ষ্মণকে ধন্যবাদ দিয়। কহিতেছেন, ছে লক্ষ্মণ! তুমিই বথার্থ 

কৃতকার্ধ্য হইলে, তোমারই পুণ্রাসঞ্চয় ফলদ হইল, যেহেতু তুমি তক্তিযোগসহ- 
কারে ধন্মপরায়ণ প্রিয়তম জোইভ্রাত1 রামচক্দ্রের স্থিত অন্ুগমন করিতেছ ॥| 
| ৩১ 11 ৩২ লক্ষ্ষণ ! তুমি শ্রীরামের সহিত যে অন্ুখমন করিতেছ ইহাতেই 
তৌমার মনোৌগত পরমাতিলাষ স্থসিদ্ধ হইল, ইছাই তোমাঁর পরম অভ্াদয় ও. 
ইহাই ভোমার স্ুরলে।ক্ক গমনের বিস্তূত পথ | ৩২ 11 এই প্রকার নান! 
কথ। বলতে বলিতে পুররাঁমি লোকদিগের যখন প্রবলগর শোক বেগ উপস্থিত 
হইয়! ক অবরুদ্ধ হইল তখন আঁর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার দুঃখে, 

বাঁকুলতাবে রোদন কৰিতে লাখিল।। ৩৩ 1 হে রঘুবর? আমরা তোমার 
শৌকে যখোচিত: ছুঃখত হইতেছি আমাদিগকে পরিতাশগ করিয় আপনি 

কোথায় যাইতেছ, হে শ্রীরাম? আপনি যেখানে গমন কদ্রিতে উদ্যোগ করি- 

মাছ, আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়1 চলহ || ৩৪ ॥ অনন্তর" রাজ 

দশরথ অতিশয় কাঁতর দীনমন। পত্ীগণে পরিরত হইয়! প্রিয় সন্তানকে সম্দর্শন 
করিবার মানসে গৃহ হইতে স্বয়ং বছির্থত হইলেন || ৩৫ || অরণ্যমধ্যে বথপতি 

সংযত হইলে পর হস্তিমীরা যেমন আর্তন্মরে ক্রন্দন করিয়া থাকে, পুরমধ্যে রাজ- 
মহিষাদিগের তাদৃশ হ্রন্দনধনি তখন শ্রবণগোচর হইতে লাগিল ৩৬ ॥ 



৫৩৬ রামায়ণৎ । [ ৩৯শ, সর্গঃ | 

স চ রাজা দশরথো গতশ্রীর্ন বভৌ তদা। 
বিরশ্মিঃ পর্বণীবেন্রগ্রহেণেপহতদ্থযাতিঃ || ৩৭ ॥ 
ততো হা হেতি করুণঃ শব্দঃ সমতবন্মহাঁন | 
হঃখিতং প্রেক্ষ্য রাঁজীনং সদারং নির্গতৎ গৃহাৎু || ৩৮ || 
হা রামেতি নরাঁঃ কেচিদ্ধা রাজনিতি চাপরে । 
ক্রোশন্তো নৃুপতিং তত্র পরিবক্রঃ সমন্ততঃ || ৩৯|। 
সমবেক্ষ্য ততো রামঃ পিতরং শোঁককর্ষিতহ | 
পদাতিমনুগচ্ছন্তং দীরৈঃ পরিবূতং তদা || ৪০ || 
দেব্যা কৌশল্যয়। সাঞ্ধং বিলপন্তং পদে পদে | 
ধর্মপাশনিতো দীনো নাশর্লোদভিবীক্ষিতুৎ || ৪১ || 

পদাতৌ তাবছুঃখাহোদৃষ্টা ছঃখনমন্থিতৌ । 
পিতরৌ চোদয়ামাস রাঁমে। যাহীতি সারথি || ৪২ || 

অনুবাদ । 
তখন র্রাজ্জা রশরথ এমনি বিগতশ্রী। ও বিবর্ণ হইলেন যে তাহার শরীরের আক 

কোন প্রভা রহিলনা, পুর্ণিমাতিখিতে সংপুর্ণচন্দ্রমগুল উপরাগগ্রস্ত হইলে পর 

যেমন কিরণ মলিন হয় ও কিছুমাত্র দীপ্তি থাকেন, রাজ। দশরথের মুখচক্দ্রও সেই 
রূপ বিবর্ণ হইয়! গেল।। ৩৭ ॥ অনন্তর নৃপতিবর পত্বীগণে পরির্ত হইয়া 

ছুঃখিতান্তঃকরণে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন দেখিয়। চারিদিক হইতে একেবারে 

সকলের মুখে হাহাকার শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল।। ১৩৮ ॥॥ কেহ ব!হ! 

রাম বলিয়া আর্তন্রে চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ ব! হারাজন্ কি হইল 
বলিয়? চীৎকার করিয়| উঠিল, ফলতঃ সমস্ত লোক বিলাপ করিতে করিতে তথায় 

চারিদিকে মহারাঁজাকে বেষ্টন করিল ॥ ৩১ || তদনন্তর শ্রীরাঁমচন্দ্র দেখিলেন্ 

যে পিতা শোকে কুশতর কলেবরে পাঁদচারে পত্বীগণ সমবিভব্যহারে আমার সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ুগমন করিতেছেন | ৪০ || প্রতিপদে কৌশল্যাদেবীর সহিত বিলাপ 
করিতেছেন, ধর্মপাশে আবদ্ধ হইয়] এমন দীনতাঁব অবলম্বন করিয়াছেন, যে তখন্ 

তখহাকে নিরীক্ষণ কঠিতে রাঁম জমর্থ হইলেন নাঁ॥ ৪১ || কোনকালে দুঃখলেশ 
জখনেন নও এমন জনকজননী পদব্রজে সঙ্গে আসিতেছেন দেখিয়! যখন প্রারাম- 

চত্দ্র মহাঁছুঃখে সারথিকে বলিলেন, হে স্ুবন্ত্র! আমি আর সহ্যকরিতে পাৰি 

না, ভুমি অতি সত্বর অশ্ব চাঁলন! করহ, যেহেতু আমার পিত। মাতা কখন 
দুঃখ সহ্য করেন নাই, ইহার] ছুঃখিতমনে অশ্রুপুর্ণনয়নে ল্লানবদনে আমার সহিত 

আগমন রিভেছেন, ইহ1 দেখিয়া আমার অত্যন্ত ক্রেশ হইতেছে । ৪২ || 



৩৯শ? সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৭ 

ন ভি তদর্শনং রামস্তযোদ্বঃখপরীতয়োঃ | 

শশীক পিত্রোঃ সংসোচুং তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ || ৪৩ || 
হা পুত্র রাম হা। সীতে হা ভা লক্ষাণ পশ্ঠ মাং | 

ইতি রাঁজ। চ দেবী চ ক্রোৌশস্তাবভ্যধাবতাঁং || ৪5 | 
উচ্ছিত্য বাহু করুণং ক্রৌশস্তাং কুররীমিব | 
অপশ্যঙ স তদ। রাঁমে। নৃত্যন্তীমিব মাতরৎ || 5€ || 

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রোশ রাজা যাহীতি রাঁঘবঃ | 

স্মন্ত্রন্তাভবও তত্র গাঞ্চ খঞ্চান্তর স্থিতিঃ || ৪৬ || 

অনুবাদ 

আর।মটন্র দুঃখ সন্তগুজনক জননীর তাদৃশ ছুপবস্থ। দর্শনে সেইকূগ 
অসমর্থ হইতেছেন, যেমন অ্দুশীহত পাঁড়িত হস্তী বেদন। সহ্য করিতে অশক্ত 

হয়| ৪৩ ।| রাঁজাদশরথ ও কৌশল্যাদেবী উভয়েই হ! বৎস রন! হ! পুতি 
সীতে ! হ1 তাঁত লক্ষণ! একবার কমলনণয়ন বিস্তার করিয়া তোমরা আমাকে 

দেখহ উচ্চৈঃন্বরে এই কথ| বলিতে বলিতে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
লেন।| ৪8 1 তখন শ্রীরাম প্রত্ারত্ত হইয়। সন্দর্শন করিলেন যে কৌশলা- 
জণনী বাহুযুগল উচ্ছিত করিয়| কুররীর ন্যায় করুণস্বরে চীৎকাঁপ করিতে, 
মনের দুঃখে নর্তন ন্যায় উল্লম্ফন দ্বার! রথ পশ্চাতে বেগে ধাবমান হইতেছেন 

॥ ৪৫ ॥॥ মহারাজ] দশরথ উচ্চৈঃন্বরে চীৎকার করিয়। বলিতেছেন, রে স্মন্ত্র! 

রথ স্থাপন কর, রথস্থীপন কর, কিঞ্চিৎকাঁল স্থির হও অর্থাৎ আমি আরে! ক্ষণেক 
কাঁল আরামের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করি । কিন্ত রামচন্দ্র বলিতেছেন, হেস্তমন্ত্র! আর 

(বলব করিহ না, এখন তোমার রাঁজাজ্ঞা প্রতিপালনের সময় নহেও এক্ষণে তুখি 

আমাকে লইয়া অতিশয় দ্রেতবেগে রথ চাঁলন। করহ, রামাজ্ঞানুগারে সারথি 

এমনি বেগে রথ চাঁলন1 করিলেন যে কিয়ৎকাঁল পৃথিবীর মধ্যে কি আকাশম গু- 
লের মধো তাহার অবস্থান হইতেছে ইছাঁর কিছুই উপলব্ধি হইল না।। ৪৬! 

| ৩৩ 1 



২৫৮ রামায়ণৎ ॥ [ ৩৯শ, সর্গঃ। 

নাশ্রোষমিতি রাঁজানং সুত বক্ষ্যসি সঙ্গমে । 
চিরং দুঃখস্ত পাঁপীয় ইতি রামস্তমত্রবীৎ || ৪৭ || 
সরামস্ত মতং রুদ্ধ স্মন্ত্র দীনমানসঃ | 
অঞ্জলিং নৃপতেঃ কৃত্বা চোঁদয়ামাস তান্ হয়ান্ || ৪৮1 
শীঘ্র গ্রজবিতৈরশধৈঃ প্রষান্তমথ রাঘব | 
যদা ন শেকুরন্বেতুং পৌরাণাঁং তাস্ততঃ স্ত্রিয় ॥ ৪৯ || 
ন্যবর্তন্ত সুছুঃখাত্বী নিরাশ রামদর্শনাৎ। 

মনোভিস্তগ্রাবেগৈস্চ ন ন্যবর্তৃস্ত সর্বশঃ || ৫* | 

যমিচ্ছেচ্চ পুনদ্র কটু ন তং দুরমনুব্রজেৎ। 

বশিষ্ঠপ্রসুখ। বিপ্রা ইতুযাচুস্তং নৃপং তদা ॥| ৫১।) 

অনুবাদ | 

রামচন্দ্র আুমন্ত্রকে বলিলেন হে স্ুমন্ত্র! মছারাঁজাঁর সহিত তোমার বখন 

সাক্ষাৎ হইবে তখন তুমি আজ্ঞ। হেলন দোষ পরিহা'রার্থ তাহাকে বলিবে যে 
মহাবাঁজ! রথঝঙ্কারে আপনি আপনার কথা শুনিতে পাই নাই, আপনি ষে 

আমাকে কি আঁজঃ| করিয়াছিলেন তাহার কিছুই আমার শ্রবণগোচর হয় নাই, 
এদদুপদেশ দাঁনের পর গারাঁম সুমক্ত্রকে কহিতেছেন, হেস্সুমন্ত্র ! এক্ষণে আমি আঁর 
পিতার চিরছঃখের কারণ পাপভাগী হইতে পারি না।। 8৭1| ল্ুমস্ত্র ীরামের 

এইরূপ মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতি ছঃখিতমনে মহারাজ দশরথের প্রতি 

অঞ্জলিবদ্ধ হউয়। নমস্কীর করতঃ রথযোজিত অশ্ব সকলকে চাঁলন। করিলেন ॥ ৪৮।॥ 

অনন্তর গ্রীরামচন্দ্র যখন দ্রুতগামী অশ্বসমূহযোজিত রখারোহণে অতি সত্বর 

গমন করিলেন তখন পুরবাসিদিগের মহিলার! আর তাহার পশ্চাঁ পশ্চাঁৎ 

যাইতে সমর্থ হইলেন ন11| ৪৯ || যৎ্পরৌোনাস্তি ছুঃখিতমনে শ্রীরাম দর্শনে 

হতাশ হইয়া নিবর্ত হইলেন, কিন্তু শীন্্রগামিত1 প্রযুক্ত তাহাদিগের সকলের মন 

কোনমতে প্রীরামের নিকট হইতে নিরত্ত হইল নাঁ॥ ৫* ॥ কুলপুরোছিত বশিষ্ঠ 

ও অন্যাঁনা খষিগণ মহারাঁজাকে তখন এই কথ] বলিলেন, হে মহারাজ ! যাঁহাঁকে 

পুনর্ববার দর্শন করিতে ইচ্ছা থাকে তাহার স্থানান্তর গমনকালে, তাহার সহিত 
বহুদুর পর্যন্ত অচ্ুগমন কর কোনমতে উচিত নহে || ৫১ | 



মা, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ২৫৯ 

তেষাঁং তদ! তদ্ব্নং নিশম্য 

রাজ। গুৰণাং বিনিগৃহ বাম্পং | 

তস্থৌ প্রধান্তং সুতমীক্ষমাঁণে। 

বিষাদশোকব্যথিতান্তরা্স! || ৫২1) 

চি 

ইতার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামনিধাঁণং নাম 

একোনচত্বীরিংশঃ সর্গঃ || ৩৯|। 

অন্নুব।1দ 

রাজাদশরথ তখন মুনিগণের মুখে এই কথ! শ্রবণ করিকা নেজরজল নিবারণ 
পুর্ববক বিষাঁদ ও শোকে পরম ব্যখিতান্তরাপ্থ | হইয়া সেই খানেই দণ্ডায়মান থাকিয়। 

বন্গমনশীল সন্তান বনে গমন করিতেছেন তশিহাকে দেখিতে লাগিলেন || ৫২ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ/ বান্মীকীয় রানীয়ণ সংহিতাঁয় আযোধ্যকাঞ্ডে 
আরামের বন প্রযাগ নামে উনচত্বীরি ংশ মর্গ সমাপন || ৬১ |! 



৩? রামায়ণৎ্। [ ৪০শ, সর্গ;। 

চত্বারিংশঃ সর্গঃ | 

তক্সিন্ প্রষাতে ত্বরিতং বনং রামে কৃতাঞ্জলৌ | 
আরন্তশব্দে। হি সংজজ্জেে জ্ীণামন্তঃপুরে তদা || ১॥ 

অনাথল্য জনস্যাস্য ভুর্বলস্য তপস্থিনঃ | 

যো গতিঃ শরণ স্চাসীৎ স নাথ? কৃত্র গচ্ছতি || ২ | 
নয; ্রুধ্যতি শপ্চোহপি ক্রোধনীয়াঁনি বর্জন । 
ক্ুদ্ধীন্ প্রসাঁদয়ন্ সর্বান্ স রামঃ ক নু গচ্ছতি ॥ ৩ |! 
€কীশল্যারাঁং মভাতেজা যগ। মাতিরি বর্তুতে । 

তথা যে বন্তুতেখ্স্মান্ত স মন্ভাত্স। ক গচ্ছতি || ৪11 

কেকেষ্যা ক্রিশ্যমানধনাঁও রাজ্ঞ। চ কুপিতেন যঃ। 
+|রিত্রীতা ০ গেবগ্ধ। চ রক্ষিতা চ ক গল্টভি || ৫11 

অনুবাদ । 

অনন্তর আরামচজ্ কৃত1ঞ্চলিপুট দ্রুতগমনে বনে প্রস্থান করিলে পর অন্ত- 

পুরে রাঁজমহিষী বর কাঁমিনীগণের সকরুণ ব্োদনপ্ধনি সম্ভ্ুত হউল || ১।| যেরাঁম 

অনাথ ছুর্মল পীনহীন জনগণের ও তপম্থীগণের একমাত্র রক্ষীকর্ত|! ঘিনি শরণাগত 

প্রতিপীলক, সেই সর্ধরক্ষক রাঁম আমাদিগকে পরিতাগ করিয়। কোথায় গমন 

করিল || ১।। যেরামচন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেও অর্থাৎ কট্রবাঁকে। গাঁলা- 

গালি দিলেও তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না,যিনি ক্রোধের কারণ সমদয় পরিত্যাগ করি- 

য়।ছিলেন, যিনি ক্রোধিদিগকে বিনয়দ্বারা প্রসন্ন করিতেন, সেই রাম আমাদিগের 
কোথায় গমন করিতেছেন | ৩ || মহাতেজা যে রামচন্দ্র কৌশলাজননীর প্রতি 

যেমন বাবভাঁর করিয়। থাকেন, সেই তেজন্যী পক্ষ রাম আমাদিগের প্রতিও সেই 

নূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, অদা আমাদিগের সেই মহাজসা রামচন্দ্র কোথায় গমন 

করিতেছেন || ৪ 1] কৈকেয়ী কর্তৃক ক্রিশ্যমান। রাঁজমহিষীগণের প্রতি রাঁজাও 

ক্রেশ দিতেন, সেউ সকল রাজমহ্াপিগের পরিত্রাণ কর্ত। ও পালনকর্তা ও রক্ষ। 

কত], যে আরাম, সেই পাম অদ্য কোথায় গমন করিতেছেন, অর্থাৎ আমাদিগকে 

আল প্রধোধ দিয়া কে রাখিপে । ইতি ভাব 1 ৫ ॥ 



৪০শ) সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ২৬১ 

অবুদ্ধির্বত কিং রাজ। বিপরীতমতিনু কিং | 
যো নাথং সর্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঁঘবং || ৬|! 

উতি রাজমহিব্যন্ত। ৰিবৎস! ইব ধেনবঃ | 
ঢুকুশুশৈচৈব ভ্ৃঃখার্তীঃ স্তবন্ত্যো ক্ুরুদ্ুম্চ ত€ || ৭ | 
স তমন্ঃপুরে নাদং শ্রত্বা তাঁদাঁং মহীপতিঃ 

পুজশোকাগ্রিসন্তপ্তঃ সসাদ গতচেতন? 11৮ ॥ 

নগিহোত্রাণি ভুয়স্তে তমঃ সুষ্যং সমারণোৎ। 
তত্যজঃ কবলং নাগা জহ্ুর্বৎসাঁংশ্চ ধেনব2 || ৯ || 

্রহস্পতিবুধাঁকেন্দুশন্যঙজগারকভার্গবাঃ | 
দ1রুএ2 সনবর্ন্ত গ্রহ? সব্বে প্রদক্ষিণ? || ১০ | 

নক্ষত্রাণি হতাচীণষি গ্রহাশ্চোপহতাত্তিষঃ | 
বিশিখাশ্চ সধ্মাশ্চ নাগয়ঃ প্রচকাশিরে | ১১।| 

অনুবাদ | 

কি আক্ষেপের বিষয়! কি নির্ববোপ রাজা দশরথ, তাচার কি বুদ্দিশুদ্ধি 

একেবাবে বিপরীত হইয়)। গিয়াছে, তাহা না হইলেই বা কেন সর্ব জীবের 
পরিপালন কর্ত। বলাম হেন পুক্রকে বনে পরিত্যাগ করিবেন || ৬ ॥ ব্াজ- 

মভিযাগণের] বত্সহার খেগ্দিগের ন্যায় এইরূপে তঃখে কাতর] ভইয়! বনু 

আবিষ্কার ও শ্রীরাঁনচন্দ্রের স্তব করত রোঁদন করিতে লাখিলেন।। ৭ || 

সমস্ত পৃথিবী পতিরাজ! দশরথ, অন্তঃপুরে পত্রীগণের এইরূপ বিলাপ ধণি 

শ্রবণ করিয়] পুক্র শোক রূপ পাবকে পর্বিতগ্ত হইয়। অচেতনভাঁবে অবসন্ন হইয়] 

পড়িলেন | ৮ 1] শ্রীরাঁঁচন্র অযোধা1পুরী ত্যাগ করিলে পর অগ্রিহোত্রের 

অনলে কেহ আঁর আঁহুতি প্রদান করিতেছেন না, মহা অন্ধকারে স্ধ্াকে আবরণ 
করিল, অর্থাৎ স্র্যোর প্রভ1 মাঁলন হইয়া গেল। হস্তী সকল আপনাদিগের 
আহার ত্যাগ করিল, এবং গাঁতীগণ অ।পন আপন বত্সদিগকে পরিত্যাগ করিল 

|| ৯ || রহস্পতি বুধ ববি সোম শনি মঙ্গল শুক্রপ্রভৃতি সন্দয় অন্ুকুল গ্রহগণ 

ভীষণ হইয়া উঠিল অর্থাৎ দাঁরুণ উগ্র রূপে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল || ১০ | 
নক্ষত্রগণের জো]ভি নৰ্ট হইয়া গেল, গ্রহগণে দীপ্তি হীন হইল এবং অগ্নি সকল 
শিখারহত ৩ পুষে চ্ছঙ্গ হইয়া প্ররাশ হীন হইল | ১১ ॥ 



২৬৪ রামায়ণ । | ৪১শ, সর্গ: | 

একচত্বারিংশঃ সর্গএ| 
যাবতু গচ্ছতস্তস্য রাজা ৰপমপশ্ঠত | 

নৈবেক্ষাকৃবরস্তাঁব* সঞ্জহারাত্মচক্ষুষা || ১| 
যাবদ্রাজ। প্রিয়ং পুত্রৎ পশ্ঠতি স্ম স চক্ষ্ষ। | 
উত্সসর্জ মহীতাবভূদ1 দুরমিবান্তরং || ২ || 
যাবদ্াঁজ। প্রিয়ং পুভ্রমপশ্থৎ তং তু ধার্মিকং | 
ভাঁবৎ, প্রাবর্ততাঁং তস্য চক্ষৃষী পশ্যত; সুতং || ৩ || 

নাপশ্যচ্চ রজৌহপান্য যদ রামস্য ভূমিপঃ| 

তদান্তঃ স বিবর্ণ্চ ধরণ্যাং নিপপাত হ || ৪ || 
তস্য দক্গিণমন্ঙ্গং কৌশল্যাভবদাকুলা | 
বাসঞ্ সাম্বগাদজং কৈকেরী ভতরতপ্রিয়া || ৫।| 
তাং নয়েন চ সম্পন্গো ধর্মেণ বিনর়েন চ। 

উবাচ রাজ কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য পাপনিশ্চয়াঁং || ৬ ॥| 
অনুবাদ | 

রামচন্দ্র যতক্ষণ পথে গমন করিতে লাগিলেন, রাজাঁদশরথ ততক্ষণ পর্যা 

আপনর চক্ষুদ্ধয়কে শ্রীরামের গমনপথ নিরীক্ষণে নিরৃত্ত করিতে পারিলেন না| 
যখন বাঁমরূপ অদর্শন হইল অর্থাৎ দৃষ্টিপথ ছাড়াইয়! রথ গমন করিল তখন রাজ] 
আঁপনাঁর চক্ষুদ্বয়কে পথ নিরীক্ষণ কার্য হইতে অবভার করিলেন ॥ ১ 1 

রাজ] যখন প্রিয়সন্তান শ্রীরাঁমকে রখস্তক নয়নছার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, 
তখন তীহর এমনি জ্ঞান হইল যে পৃথিবী যেন শ্রীরীমকে স্সছুৰ অন্তরে নিক্ষেপ 

করিতেছেন ২ ॥ রাঁজাদশরখ যদবধি ধান্মিক প্রিয় পুক্রকে দেখিতে পাই- 

লেন তদবধি সন্তানের গমন পথ প্রতি তাহার নয়নযুগল প্রবর্তিত রহিল || ৩ ॥ 
ভূপাল পাল দশরথ ষখন রামচজ্দ্রের রথগমনের রেণুও আঁর দেখিতে পাইলেন 

ন। তখন অতিশয় কাতর ও বিবর্ণ হইয়| হা রাম বলিয়। থরাঁতলে নিপতিত হই- 
জেন।। 8 || কাঁতরা কৌশল্যাদেবী আকুল হইয়া মহাঁরাজাঁর দক্ষিণ অঙ্গের 

দিকে উপবিষ্ট] হইলেন, এবং ভরতজননী কৈকেয়ী দেবী ভূপতির বাঁদভাগে 
আলিয়া বসিলেন || ৫ ॥ নীতিমান্ ও ধার্শিক ও অতি বিনয়ী রীজাদশরথ 
অশেষ বিধ উপদেশদ্বারা1 টৈকেয়ীর অসদভিপ্রায় কোন রূপে অন্যথ| হইবার 

নহে ইহ1 অবপারণ করিয়া তখন তাহাকে বলিলেন ॥ ৬ || 



৪১শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাওড। ২৬৫ 

কৈকেয়ী মা মমাঙ্গানি স্পণক্ষীস্তুং ছুটচারিণি । 
নহি তব দ্ষ্টমিচ্ছাঁমি ন ভাধ্য। মম সম্মতা || ৭ || 

যে চ্বামন্ুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম| 

কেবলার্ধপরা€ হি ত্বাং ত্যক্তধর্ীং তাজাম্যহং || ৮. || 

অগৃঙ্াং বচ্চ তে পাণিমগ্রিপযুনুক্ষণঞ্চ যু । 
অনুজানামি ত সর্বমিহ লোকে পরত্র চ || ৯। 

ভরতশ্চে্ প্রতীতঃ স্যাদ্রাজ্যং প্রাপ্যেদমীদৃশং | 

প্রেতার্থং য স মে দদ্যান্মা মা তত, সমুপাগমণ্ড || ১০ || 

অথ রেণুপব্িধস্তৎ তমুখ্খাপ্য মভীপতিং। 
ন্যবর্তৃয় তদ। দেবী কৌশল্য। শোককধিতা || ১১।। 
হহ্বেব ব্রাঙ্ষণং রাজ! পদ। স্টৃষ্টেব বাপি গাং। 

অন্থতপ্যত ধর্মাত্স। পুত্রং সংস্মতা তাঁপসং ॥ ১২ | 

অনুবাদ! 

রে দুষ্টচরিত্রে কৈকেফি ! তুমি আর আমার অঙ্গপর্শ করিহওন। আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি যে তোমাকে আর দেখিতেও আমার ইচ্ছা হয় না, তুমি আমার সম্মত 

তাঁ্্যা নহ অর্থাৎ ভার্্যাপদের যোগ্যাই নও || ৭ || যাহারা ভোৌমাঁর আশ্রয় 

লইয়। অন্থজীবী আছে আমিও ত'হাদিগের নহি, তাহাঁরাঁও আমার নহে, তোমার 

কোন ধন্মভয় নাই, কেবল অর্থলোভে অনর্থপাত করিলে এই জন্য তোমাকে আমি 

পরিত্যাগ করিব || ৮ ॥ আমি তোমার পাণিগ্রহণ যে করিয়াছি, ও তোমাকে 

লইয়1 অগ্সি প্রদক্ষিণ যে করিয়াছি, তজন্য ইহলোকে ও পরলোঁকের নিমিত্ত সক- 

লকে জানাইতেছি ॥* ৯ | যদি তরত ঈদৃশ মহঞ্ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়! রাজশীসনে 

প্রতিপন্ন হয়, তবে সে আমার মৃত্যুরপর প্রেতোদেশে যে গিগাপি প্রদান করিবে 

যেন তাহ! আমাতে প্রাপ্ত না হয় ॥ ১০ || অনন্তর শোক বিহ্বল] কৌশলাদেবী 

ধুলিধূষরিত কলেবর নৃপবরকে তখন উত্থাপিত করিয়! শোকে নিবর্ত করিলেন 
॥ ১১ ॥ ধার্মিক ব্যক্তি ব্রাক্দণকে হত্য। করিয়া এবং গাবিকে পদাধাত করিয়! 

যেমন পরিতাঁপিত হয়, রাঁজ। দশরথও তাপন বেশধারী খর্শাঘ্ম! পুক্র রামকে 

অন্থম্মরণ করিয়। তদ্রপ পরিতাপ করিতে লাগিলেন || ১২ ॥| 

(॥ ৩৪ ) | 



২৬৬ রামায়ণ । | ৪১শ, সর্গ; | 

তন্নিবর্ত্য নিবর্ত্যাস্ত সীদতে। রথবতআঝস্নি | 
রাঁজ্ছস্তত্র বতৌ বূপত গ্রস্তস্তাংশুমতো! যথা || ১৩।। 
বিললাপ চ হুঃখার্ডঃ প্রিয়ং পুজমনুষ্মরন্। 
নগরাং তামন্ুপ্রাপায জগনলাথোহপ্যনাথবহ || ১৪ || 

ইমানি হ্য়মুখ্যানাৎ বহতাং তং মমাজজং। 

পদানি ভূবি দৃশ্যন্তে স মহাজ্সা ন দৃশাতে || ১৫ || 

সন্মনং কিঞ্িদেবাঁদা বক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ 
কা্ং ব। যদিবাম্মানমুপধায় শয়িন্বযতে | ১৬ 1 
উত্থাসাতি চ মেদিনাঃ ক্ুপণঃ পাতশঞ্গিতঃ | 
বিনিঃশ্বসন গঅবণাঁৎ করে ৭.নমিবঘভঃ || ১৭ ।। 

অনুবধদ । 

যগকালে রাজ। দশরথ নিব্নত্ত হইয়া আগমন করেন তখন শ্রীরীমচন্দের রথ থে 

পথে গমন করিয়াছে সেই পথ নিরীক্ষণ করিয়া! আমিতে আসিতে রাজ। অবসন্গ 

হইতে লাগিলেন, মেই অবসন্ন গাজার কূপ রাহুগ্রস্ত ুয্যের নায় নিষ্পভ 

হুইল ১৩ ॥ মহারাজ] দশরখ+ জগতীনীথ হইয়া অনাথের ন্যায় রাজ- 
নগরী অষোধ্যায় আসিয়। প্রয়পুত্র রাঁমচন্দ্রকে অন্থন্মরণ করতঃ দুঃখে কাতর হইয়। 

বিলাপ করিতে লগিলেন ॥ ১৪ ॥ শ্ীরামচন্দ্র যে রখে গমন করিয়।ছেন, নেই 

রখযোজিত অশ্বের খুব চিত্র রাজমার্গে দেখিয়। রাজ। আরও বিলাপ করিতে 

লাগিলেন । যথা। হা? এই সকল অশ্ববরেরা আমার প্রাণ সম প্রিয়তম পুত্র 

মহাত্ব| বামচজ্রকে বহন করিয়াছে, এখন সেই সকল অশ্বের পদচিন্ত ভূমিতলে 

দর্শন হইতেছে কেবল সেই মহা ক্স] রামই অদর্শন হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥ আরাম 
বনে গিয়। কিবূপ কোন স্থানে শয়নৌপবেশন করিয়! থাঁকিবেন, তদন্থস্মরণ 

করতঃ কাতর হইয়। মাজ। বিলাপ করিতেছেন । যথা] হা? বিধীতঃ। অদ্য মমাত্বাজ 

কোমলাঙ্গ রামচন্দ্র নিশ্চয় কোঁন এক রৃক্ষমুল সমাশ্রিত হইয়। থাঁকিবেন, রাত্রি 
কালে ম্বছুলৌপধাঁনের অতাবে কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকেই উপধান করিয়| 
তরুমূলেই অবশ্য শয়িত হইবেন ॥ ১৬ || যুখপতি প্রিয়াসহ প্রশ্রবণ হইতে 
যেমন ধুলি কর্দম মৃক্ষিত কলেবরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ববক গ্রাত্রোথান করে, 

তদ্ধপ প্ীত্রামও অতি দুঃখিত ধূলি ধৃষরিত কলেবর হইয়া ধরণী হইতে প্রভাতে 
গাঁত্রোখান করিবেন 1 ১৭ ॥ 



+১শ, সর্গঃ1] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ২৬৭ 

দ্ক্ষ্যন্তি চব পুরুষা দীর্ঘবাছং বনে চরাঃ| 

রামমু্ধার গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ || ১৮ | 

সকামা ভব কৈকেয়ি বিধব। রাজামাবিশ | 

ন হাহং পুরুষব্যান্্রাদীতে জীবিত্ুমুৎ্সহে | ১৯|। 
ইত্যসৌ বিলপন্ রাজ। জনৌঘেনীভিসংরতঃ | 
অপগ্নীত ইবীক্রন্দন্ প্রবিবেশ পুরী তদ1 1 ৯০) 
শগন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংরৃতাপণবাীথিকাহ। 

জ নৈরত্যন্তছুঃখাত্ৈবাতাবকীণমহখপথাং || ২১।। 
তং সংপশ্যন্ জনং সব্বৎ রাঁমং সব্বানা গং । 
বিলপন্ প্রতবিশদ্রীজা গুভৎ ভুষ্য ইবাক দং || ২২) 

তদ্ব,দং গরুড়েনেব সমালোক্য হৃতোরগং | 

রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্া। লক্ষমণেন চ 11 ২৩ | 

অনুবাদ | 
কি ছুঃখের বিষয়! আঁজানুলস্বিত দীর্ঘনাঁভ সব্বলৌকনাথ আরামচঞ্্র গাঁঞে - 

থাঁন করতঃ অনাঁথের ন্যা বনে বনে গমন করিবেন, তাকে বনচঢারী পুকষেরাই 

অবলোকন করিবে || ১৮11 অনন্তর রাজ। দশরগ ম!ক্ষেপ বাক্যে দৈকেয়ীকে 
কহিতেছেন, রে সুটে কৈকেয়ি ! তুমি সকান' হও অর্থাৎ আপন অভিলান পুরণ 

করিয়] বিধব| হইয়া! এইরাজ্যে প্রবেশ করছ, পুরুষবর রামচন্দ্র বিন। আমি জীবন্ 

ধারণে সক্ষম হইব না| ১৯ || জন মমুহে পরিরত হইয়া বাজ! দশরথ এইরূ€ 
বিলাপ করিতে করিতে নয়ন জলে আত্মকলেবরকে অভিষিক্ত করিয়! তখন 
অযোধ্যা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন | ২০ || জনশ্ুন্য বিপণ গ্রহ, ও পথ, 

এবং জনশ্ুন্য ঢাতর বিশিষ্টা অযে(ধ্য। পুরী, কেবল রাঁমবিরছে অত্যন্ত 
দুঃখিত জনগণ কর্তৃক সম্যক আঁীর্ণ মহ্গাপথ বিশিন্টা এই অধোদ্যাকে দেখিয়, 
॥ ২১ ॥ এবং সমস্ত ইত্রিয়গণের সহিত বরাঁষগত অধোৌদা বাসি জন সকলেকে 

দেখিয়া মহারাজ দশরথ বহুশঃ বিলাপ করিতে করিতে স্বগ্ুহে প্রবেশ করি- 

লেন, যদ্রপ জ্যোতিষাং পতি সুষ্যদেব মহামেঘ পুর্জে প্রবিষ্ট হয়েন।॥ ২২ | 

যেমন গরুড কর্তৃক আহত ভূজঙম শুন/ হৃদ, তজ্জপ রাজ! দশরথ রাম লক্ষ্মণ সাঁত। 
রহিত গৃহ সকল অবলোকন করিয়| পার্খদ সকলকে কহিতে লাগিলেন ইহ 
উত্তরান্ধয়। হ২ || 



২৬৮ রামায়ণৎ। | ৪১শ,সর্গঃ। 

ইদংপ্রোঁবীচ বচনং রাজ! শোকসমন্থিতঃ | 
কৌশল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতূর্নয়ন্ত মাং || ২৪ ॥ 
উতি ক্রবন্থং রাজানমনরন দ্বারদর্শিনঃ | 
তস্য তত্র প্রবিন্টস্য কৌশল্যায়া নিবেশনং || ২৫ || 
অধিক্ুহ্াথ শয়নং বভূবাঁকুলিতং মনঃ | 
তত্র স্ম রাজা শোকার্ঠে। ভুজারুদ্যম্য দুঃখিত? 11 ২৬) 

উচ্চৈশ্চ,ক্রোশ করুণং হ। রাঘব জভাঁসি মাং । 
স্মখিনঃ খলু তং কালৎ জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ | ২৭ |! 
প্রতিএবন্তে যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতং | 
নত্বীং পশ্যামি কৌশল্য পাঁণিন। সায়ি মাৎস্পূশ । 

রামং সেহনুগত। দ্ষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্তুতে | ২৮ | 

অনুবাদ । 

রম বিচ্ছেদ জন্য তীব্র শোকারত চিত হইয়। রাঁজ। দশরথ এই বাক্য কতিভে 

লগিলেন। শীত্র আমাকে লইয়| রাঁম মাত কৌশল্যার গ্রহে প্রাপ্ত করাঁও 

|| ২8 11 এই বাক্য বদনশীল বাঁকে লইয়। দ্বারপাঁলের] কৌশলযার নিকে- 

তনে প্রবিক্ট করাইলেন, অনন্তর রাষ যাতার গৃহাভান্তর প্রবিষ্ট পর্যান্কশযা 

আদবোহণ করিয়। রাম শোকে তাহার মন অতান্ত নাঁকুলিত হইল, এবং তথায় 

অত্যন্ত শৌকে আতুর হুইয়। শাহ দ্বয়কে উদ্ধে উত্তোলন করতঃ ডঢুঃখিত হই- 

লেন ॥ ২৫ 1 ২৬ || এবং উচ্চৈম্বরে করুণ বিলাপ করিয়। কহিতে লাগি. 

লপেন। হা রাম! হা বাঘ! তুমি কি আমাকে একেবারে নিতান্তই পরিত্যাগ 
করিলে । এই অযোধ্যা নগরে বে সকল ব্যক্তি শ্ীরাসের প্রত্যাগমন কালপধ্যন্ত 

জীবিত খাঁকবে তাহাজাই নরৌতন্তম, সতা প্রতিজ্ঞীয় উত্তীর্ণ হইয়। অযোধ্াঁয় 

পুনরাগভ হইলে শ্রীবামচন্দ্রকে তাহারীই দর্শন করিয়া সুখী হইবে ॥ ২৭ ॥ 
অনন্তর শোকাঁভিভূত মহারজ| কৌশলাদেবীকে কহিতেছেন, হে কৌশলো । হে 

রাম জননি! আমি তোমাকে আর চক্ষুতে দেখিতে পাঁইতেছি না, তুমি হস্ত 

হবার] আমাকে স্পর্শ করহ, আমার দৃষি রামান্থগত1 হইয়াছে, অদ্যাপিও তাহার 

নিকট হইতে প্রতাধত্ত হয় নাই ॥ ৮ ॥ 



৪১শ, অঞ্।]. অযোধ্যাকগ2 ! ২৬৯ 

তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্ত 

সমীক্ষ্য দেবা শযনে নরেন্দ্রং | 

অথোপবিশ্যাধিকমাস্তৰূপা 

বিনিঃশ্বসন্তী বিললাপ কুচ্ছং || ২৯ || 

উতাষে রাঁমায়ণে অযোধাকাণ্ডে দশরথবিলাঁতপা নাস 

একচন্বারিহশঃ সর্গঃ || 

অনুবাদ | 

কেবল আরাম মাত্রই যাহার অনুচিন্তনীয়, সেই বাজ] দশরথকে শযযাতলে 
বরন্টকূপ নিরীক্ষণ করিয়! কৌশলা1] দেবী তন্নিকটে উপবেশন করিয়া অনন্থর 

দার্ঘ নিঃশ্বাস পরিতাগ গুর্ববক অধিকতর বিলাপ করিতে লাগিলেন 1 ২৯ ॥ 

ইতি ঢতুর্বিংশতি সাহঅ) বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাক (৫ 
দশরুথ বিলাপ নামে এক চত্বীরিংশঃ সর্গ সমাপন | ৪১ ॥ 



২৭০ রামায়ণৎ। | ৪২শ, সর্গঃ| 

দ্বিত্বারিংশঃ সর্গঃ। 

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন কর্ষিতং | 

কৌশল্য। পুত্রশোকার্তা তয়ুবাচ মহীপতিং || ১।| 
রাঁঘবে নৃপশার্'ল বিবং মুক্ত। দ্বিজিহ্বব্। 
বিএরিব্যতি কৈকেরী জুখং প্রাগুমনোরথা || ২ 
বিবাঁস্য রামং সুভগ! লব্ষকাম! মনস্থিনী | 

ত্রীসয়িব্যতি মাং ভূয়ে দুষ্টাহিরিব বেস্মনি || ৩।। 
অথান্মিন্ নগরে রাঁমশ্চরন্ ভৈক্ষ্যৎ গৃহে বসে | 

কামকারাদলং দাতুমপি বাসং মমাতজং || ৪ || 

পাতিতঃ স তু কৈকেব্যা স্থানাদিক্টাদ্য থে্উতঃ | 

প্রদিক্টো রক্ষসীৎ ভাঁগঃ পর্বণীবাহিতাগ্রিন। || ৫ | 
গজরাজগতিবীরে। মহাবাভর্শমহাধনুঃ | 
বিশত্যরণ্যং নুনং স সভাধ্যঃ সহলম্ষনণ? || ৬ 

অনুবাদ | 
অনন্তর শোককর্বিত শয্যাতলশ।য়ী রাজাকে দেখিয়। পুত্রশোকাঁতুরা কৌশ- 

ল্যাদেবী সেই অবনীপতি রাজ। দশরথকে কহিতে লাখ্িলেন 1 ১11 হে 

নৃপশার্দংল দশরথ 1 সমাক্রূপ মনোভিলাষ প্রাপ্তবতী কৈকেয়ী মহাঁবিষধরী 
তজঙ্গীর ন্যায় শ্রীরাম প্রতি উল্লণ বিষ বমন করতঃ এখন মহাস্থথে বিহরণ 
করিবে || ২ ॥| মনস্যিনী তব স্ুভগ| কৈকেয়ী রামকে বনবাস দিয়! ্যাঁয় 
মনোরথ পুরণ করতঃ, এখন গৃহে থাঁকিয়] পুনর্কর দুক্ট সর্পিণীর ন্যায় আমাকে 

নিরন্তর ত্রাসযুক্ত করিবে।। ৩ || অভিলধিত ফল প্রদাতা শ্রীরাম এতম্সগরচারী 
হইয়! গৃহে বাঁ করতঃ তৈক্ষা ভোগ করুক্ত এই রাঁজ্য ভরতের হউক, কিন্তু 
তুমি এমনি কামের বশ যে তোৌম। হইতে রাম আমার তাহাতেও বঞ্চিৎ হইল 

॥ ৪ ॥ হ| রাজন] কৈকেয়ী কর্তৃক অভিলষিত স্থান হইতে ভ্রউ হইয়া 
আরাম তদভিলাষ পুরণার্থ পুরুষাদ মুখে পতিত হইল, হাঁ! আহিতাগ্রি 
অর্থাৎ অশ্সি হোত্রীদদিগের পর্বেতে ররাক্ষম বলি প্রদাঁনবৎ টককেয়ী আমার 

রাঁমকে দগডকারণ্য বাস করিতে আদেশ করিল || ৫ || হে মহারাজ ! গজেন্র 
সমন আজাহ্ব-লম্বিত দীর্ঘবাঁহুৎ মহাধন্দ্ধার মহাবীর রাম সীতা লক্ষণের 

গিহত নিশ্চিতই ঘোর বনে প্রবিষ্ট হইবেন | % 11 



৪২শ, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ২৭১ 

বনেষু দৃউদ্ুঃখানাঁং কৈকেষ্যা বচনাত তয় | 
ত্যক্তানাঁং বনবাসাঁয় কা ন্ববস্থা ভবিষ্যতি | ৭ || 

তে ভোগহীনাস্তরুণ1ঃ ফলকালে বিবাঁসিতাঁঃ1 
বনে বৎস্যন্তি কপণা মম বতসাও কুখোচিতাঃ || ৮ || 

গজৈর্যথ। বিভগ্রস্য ঘা শাখ। সংস্থিতা তরোঃ। 

অকুত্ব! কলনিম্পত্তিং সাঁপি দগ্ধ দবাগিন। || ৯ | 

অপীদানীং স কাল? স্যান্মম শোৌকক্ষর়ে শিবঃ | 
সভাধ্যং সহিত€ ভরাত্রা পশ্যেয়ং যত্র তং সুতং || ১০।। 

কদাযোধ্যাং মভাবাহুঃ পুরীং রামঃ প্রবেক্ষ্যতি | 
পুরস্কতা রথে সীতীং বৃষভে। গোকুলমিব || ১১।। 

শ্রুত্বেহীপস্থিতৎ রাম কদাষোধ্য। ভবিষ্যতি। 

য্শস্িনী হৃষ্টজনা পতাকাপ্জজমালিনী || ১২ || 

অনুবাদ | 

ভেভূুগ! আপনি বনদোষ সকল বিলক্ষণ রূপ জীনেন, তথাপি কৈকেয়ীর 

বাক্যে তাহাদিগকে কোন্ প্রাণে বনবাম দিলেন, এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত 

মেই অনাথ দিণের বনে যে কোন্ গতি লাভ হইবে তাহ। বুঝিতে পারি 

না।। ৭ || তাহার অত্যন্ত তরুণ বয়সে ভোগহীন হইয়] সুখের অন্ভুতৰ 
করিবার কালে বিবাসিত হইল । হা! চিরকাল স্থখে প্রতি পালিত আমার 

বৎসেরা এখন অতি দুঃখী হইয়া বনে গিয়। বাস করিবে || ৮ || গজ বিভগ্ন 
তরুবর্ের যে শাখা অবশি্ট ছিল, তাহাতে কল নিম্পত্তি না হইতে হইতেই 

দবাগ্সি দ্বার! সে শাখ| দগ্ধ হইয়! গেল।॥ ৯ || এক্ষণে আমার শোকো(প- 
নয়নের কাঁরণ ও কল্যাণ কারণ সেই সময় হউক, যে যাহাতে সাঁতা লম্মণের 

সহিত বীমকে আঁনি সন্দর্শন করি || ১০ || আমার সেই সময় কৰে হইবে ? 

গোষ্টাবসাঁনে গাবি সহিত রষত গোঁকুল প্রবেশ ন্যায়, মহাবাহু রাম অগ্রে 

সীতাকে লইয়া! রথারোহণ পুর্কবক অযোঁধ্য পুরী প্রবেশন করিবেন | ১১ | 

আমার এমন দিন কবে হবে যে শ্রীরাম দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 

শুনিয়! অতি বশস্বিনী হৃষ্ট পু জনারতাঁ অযৌধ্য। পুরী পতাকিনী ও হজগাঁলিনী 

হই বেন ১১ 1 



২৭২ রামায়ণৎ। | ৪১স, সর্গঃ। 

কদা প্রেন্ত্য নরব্যাপ্রমরণ্যাৎ পুনরাগতং | 
নন্দিষ্যতি পুরী রম্য সমুদ্র ইব পর্বণি || ১৩ || 

কদ' প্রাণিসহআীণি রাঘবৌ পুনরাগতৌ | 
লীজৈরবাঁকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাঁবরিন্দমমৌ || ১৪ || 
কদা পরিণতো বুদ্ধ বয়স! চাঁমরপ্রভঃ| 

অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাভ্ঃ স বস ইব মাং ললন্ || ১৫ || 
কদ। স্বমনসঃ কন্য। দ্বিজীংশ্চৈৰ কলানি চ। 

প্রবিশন্তৌ পুরং হৃক্টো করিষে/তে প্রদক্ষিণ€ || ১৬।। 
নিঃসংশয়ং ময়। মন্যে পুর্বজন্মনি মুঢয়!। 
পাতৃকামেষু বৎসেষু মাতৃ,ণাং পাতিতা? স্তন || ১৭ || 

অনুবাদ । 

পুর্ণিম। প্রভৃতি পর্ধদিবসে যেমন সমুদ্রের আঁনন্দোঁদয় হয়, জরণা বাঁ 
হইতে পুনর্বাঁর নগরে প্রত্যাগত নরোত্তম শুরীমচন্দ্রকে দেখিয়। মনোহররূপে 
সুসজ্জিত। অযোধ্যা নগরী কবে সেইরূপ পরম!নন্দযুক্ত1 হইবে | ১৩ || সহজ 

সহঅ নগরবাসি লোকে শক্র নাশন রঘুনন্দন শ্রীরাম লক্ষ্মণ পুনর্ববার ভবনে প্রবেশ 

করিবেন দেখিয়। তীহাদিগের উপরি মঙ্গল সুচক কবে লাজা বর্ষণ করিবে || ১৪ || 
দেবরূপ নবীন বয়স অথচ প্রবীণতম বুদ্ধি সম্পন্ন ধার্টিকবর বংস রামচন্দ্র কবে 
আমাকে প্রণাম করিতে করিতে আমার নিকট সমাগত, হইবেন || ১৫ || 
আমার এমন দিন কবে হইবে যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আহ্লাদ সাগরে মগ্ন পুর- 
কাঁমিনীগণকে ও ব্রাক্ষণগণকে এবং ফল পল্লব শোভিত জলপুর্ণ কলসকে 

প্রদক্ষিণ করিয়] প্রমুদিত মনে রাজ ভবনে গ্রবেশ করিবেন ॥ ১৬ || নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে যে পুর্ব জন্মে এই অভাগিনী পাপীয়সী আমি মুঢবুদ্ধি প্রযুক্ত মাতৃ 
স্তনপানে অভিলাষুক গোঁবৎসের মুখ হইতে গাঁবির স্তন অন্তর করিয়] দিয়াছিলাম ॥ 
১৭ || হে পুরুষোত্তম নুপতে ! অন্ুমান্ করি যে সেই অপরাধেই আমি বংসলা 
হইয়াও কৈকেয়ীকর্তৃক বিবৎ্ল| গাঁবির ন্যায় বুসহারা হইলাম ॥ ১৭ ॥ 



৪২শ, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ড ॥ ২৭৩ 

সাহং গৌরিব বসেন বিবৎদা' বুসলা সতী | 
কৈকেষ্য। পুরুষব্যান্র বালবওস! বলাঁৎ কতা || ১৮ || 
তমহৎ সদ্গা পৈযুক্তৎ সর্বশীস্ত্রবিশারদং | 

একপুক্রা বিন। পুত্রং জীবিতুং নোঁৎসহে চিরং || ১৯ || 
নহি মে জীবিতে কিঞ্চিত সামর্থযমিহ কপ্প্যতে | 
অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্র লোককীন্তং মহীভূজং || ২০ || 

অয়ং1হ মাং তপরতে স্ুদারুণং 

তন্থজশোক্প্রভবে। হুতীশনঃ | 

মহীরুহং রশ্মিভিরুত্তমং প্রভো। 
যথ। 'নিদঘে ভগবান্ দিবাকর? || ২১ | 

ইত্াঁষে রামাযণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাঁপে। 

নাম দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গ£ | 

অনুবাদ । 

যেমন এক বগুস। গাঁবি বস বিয়োঁগে বিবৎস] হইয়। কাতির। ছয়, হে পুরুষ 

তে! আঁনিও সেইরূপ বৎস সত্ব কৈকেয়ী কর্তৃক বলদ্বার] বিবৎস। হুইয়াছি ॥ 
॥ ১৮ ॥ আমি এক পুভ্া আঁমাঁর রাঁমবই দ্বিতীয় আর সন্তাঁন নাই অতএব 

অশেষ বিধ সদণ্ডণ সম্পন্ন সর্বশান্ত্র তত্ববেভ্ভ| প্রিয়পুন্র ব্যতিরেকে আর দীর্ঘকাঁল 

জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি ন] ॥ ১৯ | যাবতীয় জনগণের প্রিয়তম আজান লম্বিত 
মহাঁবাহু প্রাণ সমান সন্তান রামকে না দেখিয়| আমি আর একক্ষণও বাচিতে 

কামন| করি না ॥ ২০ 1 হে প্রভে| ছে স্বামিন্ ! প্রিয় সন্তান রামের বিচ্ছেদ রূপ 
এই প্রজ্লিত ভীষর্ণ হুতাঁশন আমাঁকে নিয়ত সন্ভতাপিত1 করিতেছে, যেমন গ্রীক্ম 
সময়ে ভগবান ভীগ্াংশুরবি প্রচণ্ড কিরণকলাপদ্ধারা রক্চ সকলকে তাঁপ প্রদান 

করেন ॥ ২১ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্রা বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোৌধ্যাকাণ্ডে 
কৌকল্যাবিলাপ নামে দ্বিচত্বাবিংশ মর্গ সমাপন || ৪২ ॥ 

[ ৩৪ এ] 



২৭৪ রামায়ণৎ। | ৪৩শ, সর্গঃ । 

ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ | 
অনুরক্ত। মহাকত্মানং রামং নত্য পরা ক্রমং | 

অন্ুজগ্ম,$ প্রযান্তং তং বনবাসায় মাঁনবাঃ||-৯ |! 

নিবর্তিতেহপ্যতিবলে সুজদ্র্গেণ রাজনি। 
ন তে স্ম সংনিবর্তন্তে রামস্তান্গতাঁঃ পথি || ২|। 
অধযোধ্যানিলয়ান1াং হি জনানাং স মহায়শ2। 

বভূব গুণসংপন্নঃ পুর্ণচন্দ্র ইব প্রিরঃ || ৩ ॥ 
যাঁচ্যমীনেশহপি কাকুৎস্থঃ স্বাভিঃ প্রকতিভির্ববশী 
কুর্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবীত্যবর্তৃত |) ৪ || 
অবেক্ষমাঁণঃ স ন্সেহং চক্ষুব। স পিবলিব " 

উবশচ রামে ধর্শ্মাত্স। তাঃ প্রজাঃ স্বা ইব প্রজাঃ || ৫ || 

ব৷ প্রাতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবীসিনাহ | 

₹প্রিয়ার্থমশেষেণ ভরতে সা নিবেশ্তাং || ৬ || 
অনুবাদ । 

অনন্তর সতাধর্ম পরাঁয়ণ মহা জ্স! শ্রার।মচন্্র বনবাসের জন্য গ্রমন করিলেন 

দেখিয়। তীহীর একান্ত অন্থুগত যে সকল মন্ুযা ছিল তাহারাঁও তৎ্পশ্ঠীৎ২ চলি” 

লেন। আত্মীয় স্বজনবন্ধু বান্ধব সদলবলে নৃপবরকে নিবর্তিত করিলেন কিন্তু প্রজ। 
বর্ণের! পথে হইতে আর কোন ক্রমেই আীরামের অন্কগরমনে বিরত হইলেন ন। 

॥২ ॥ কেনন| দেই অশেষ গুণনিধান মহা যশম্বী শ্রীরাম সম্পূর্ণ চত্্রমগুলের ন্যায় 

অযেধ্য। বাসি জনগণের প্রিয়তম হয়েন।| ৩ ॥| সকল প্রজাঁই শ্ারামচন্দ্রকে 

বন গমনে নিরত্ত করিবার নিমিত্ত যাঁচ ঞ1 করিতেছেন, কিন্ত স্বীয় প্রজামগ্ডল বাঁর 

বার প্রার্থনা করিলেও জিতেক্দ্িয় রঘুনাথ পিতৃ সত্য প্রতিপালন করিবার জন্য 

তাহাদিগের বাকোর আদর করিলেন না, বনগননকেই নিশ্চিত অবধারণ করি- 

লেন ॥ ৪ ॥ থম্মশীল রঘুনাঁথ সাতিশয় স্সেহ সহকাঁত্তে আপন সন্তানের নায় 

প্রজাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে এমন বোৌঁধ হইল যেন চক্ষুদ্বার! 

তাহাদিগকে পীন করিতে লাগিলেন, এবং প্রিয়ভাষণ পুর্বক বলিলেন || ৫ ॥ 
হে প্রজীগণ! অযোধ্যাবাসি লৌকদিঞ্জের আমার প্রতি যে জন্থুরাগ ও অনাধারণ 
প্রণয় ও বহমান আছে, এবং আমার মঙ্গলের জন্য যে যত আছে, সেই সমুদয় 

প্রণয় এক্ষণে ভরতের প্রতি সমর্পণ করুক ৬ | 
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সহি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেষ্যা নন্দিবর্ধনঃ | 

করিষাতি যথাহং বঃ প্রিরাণি চ হিতাঁনি চ || ৭|| 

জ্ঞানবিজ্ঞাঁনবিনয়েরদ্ধিঃ শীলগ্ুণান্থিতঃ | 
অনুবপঃ স বে ভর্তা ভবিষ্যতি সুখাবহঃ || ৮ || 

সহি রাঁজগুপৈষুক্তো যুবরাঁজঃ পরীক্ষতঃ | 
অবিচাধ্য সদ! তথ্যং কাধ্যং বে। ভর্তৃশশসনহ || ৯ 
জ্ঞানরৃদ্ধে। বয়োবালো মুদুরীধ্যসমন্থিতঃ | 

প্রগল্ভঃ প্রিয়বাদী চ নিত্য বন্ধুজনাপ্রির? || ১০ || 
সন্তপোযত যথ। নাসৌ বনবাঁসং গতে ময়ি | 
মহারাজন্তথা কাধ্যং মম প্রিয়চিকীর্্ভিঃ || ১১।| 

যথা যথা দাঁশরধির্ধন্মমেবমকীর্তয়ৎ। 
তথ। তথা প্ররুতয়ে। রাঁমমেবানুবত্রিরে || ১২ || 

অনুবাদ | 
কৈকয়ীর নয়নান্দ প্রদাতা ভরত, 'অতি বিশুদ্ধ চরিত তাহাতে কোন দোষ নই 

আমি যেমন তোশখাদিগের প্রিয় সাধনে ও হিতাঁনু্ী?নে নিযুস্ত ছিলাম, তিনিও 

তেমনি তোমদিগের হিত সাধন করিবেন ৭ 1 ভরত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন 

বিনয়ে পণ্ডিত সদৃশ স্বভাবঃ ও অশেষ গুণনিধাঁন সশ্চরিত্র সকল বিষয়েই বিলক্ষণ, 

নিপুণ তোমর। যেঘন অন্থরন্ত প্রজ। তোমাদিগের অন্থরূপ তিনি ও স্থখাবহ প্রতি 

পাঁলন কর্ত! হইবেন || ৮ ॥ অশেষ রাজনীতি সম্পন্ন রাজ কর্তৃক পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ তরত যুবরাঁজ হইবেন, তিনি তোমাঁদিগের প্রতি যাহা অন্থমতি করিবেন 
তাহ] তোমর। বিচারের অপেক্ষ। ন] করিয়] যথার্থ জ্ঞানে সম্পাদন করিবে ॥ ৯ ॥ 

মহাত্বা ভরত যদিও বয়সে বালক বটেন, কিন্ত জ্ঞান বিষয়ে বিলক্ষণ প্রাচীন, যদিও 

মৃদুস্বতাব, কিন্তু রাজা রক্ষা! বিষয়ে অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন, যদিও প্রগল্ভ 
স্বতাব কিন্ত সকলের প্রতি প্রিয়বাদী এবং সতত বন্ধুবা্মর স্বজনগণের প্রিয়তম 

হয়েন || ১০ || আমি বনবাঁসে গমন করিলে পর যাহাঁতে সেই ভরত ও মহারাজ 

দশরথ যেন কোন রূপে মনস্তাপ প্রাপ্ত ন। হয়েনগ তোমর। ভাহাই করিহ, যদি 

আমার মঙ্গল চিন্তা করিবার বাঞ্চণ হয় তবে এইরূপ অনুষ্ঠান করিবে || ১১ | 

নৃপনন্দন প্রীরাস যেমন মেমন প্রজাদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে লাখিলেন 
প্রজাঁদিগের তেমন তেমন শ্রীরাঁমের প্রতিই চিত্ত অগমন করিতে লাগিল [| ৯২ 
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বাম্পেণ পিহিতং দীন রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। 
সঞ্চকর্ষ গুণৈর্বদ্ধা পৌরজাঁনপদং জনং || ১৩ | 

তথা দ্বিজাতয়ঃ শীলবয়োবপপ্তণান্থিতাঃ | 
তপস। দীপিতাত্বানে। বয়সা যশসৌজস। || ১৪ | 

বয়ঃপ্রকম্পশিরসে। দূরাহুচুরিদং বচঃ | 
বহন্তো জবন। রামং ভো তে জাত্যাস্তরঙ্গমাঃ || ১৫ ।। 

ন গন্তব্য ন গন্তব্যং হিতা ভবত তর্তরি | 
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরজমাঁঃ || ১৬ ॥ 
উপবাহ্হো হি নো ভর্তা নাঁপবাহ্ঃ পুরাদ্বনং | 
নিবর্তপ্বং ন গন্তব্যং ভর্তুরেতদ্ধি বো হিতং || ১৭ || 

এবমা্তপ্রলাপাংস্তান্ ব্রা্গণানাং নিশম্য চ। 
অবেক্ষ্য সহস। রামো রথাদবততার সঃ | ১৮ || 

অনুবাদ | 

রগ্ুনীথ রীম লক্ষ্মণ সমভিবাহারে বাম্প পরিপুর্ণ নয়ন দীনভাবাপন্ন পুরবাষি 

জন সকলকে স্বীয় গুণগণ দ্বারা বদ্ধ করত তাহাঁদিগের চিন্তকে আকর্ষণ করিয়] 

লইয়া চ্লিলেন।। ১৩ || তখন স্ুরূপ সুশীল প্রাপ্ত বয়স্ক ও অশেষ 
গুণণলম্কত ব্রাহ্ষণগণ, তপস্যার প্রভাবে ও বয়সের আধিকো যশো। বাহুল্যে ও 

তেজের উৎকধে ধাহাদিগের আত্মা অতি দীপিত হইয়াছে || ১৪ ॥ তাহার। 
বয়সের আধিক্যবশতঃ কম্পিত মস্তক, ছুরহইতে উচৈচঃস্বরে এই কথা বলিতে 

লাগিলেন । হে সুজীতি তুরঙ্গম সকল, তোমরা অতিবেগে শ্রীরামচন্দ্রকে বহন 

করিয়। লইয়া] যাইতেছ॥ ৮৫ ॥ রঘ্বনাথ আমাদিগের ভরণপোষণ কর্ত।, অতএব 
তোঁমর। তাঁহাকে লইয়? যাইও ন। বাইও ন।| প্রাণি মাত্রেরই অরবণেক্দ্রিয় আছে 

বিশেষতঃ অশ্বজাতি অতিধয় শ্রবণেক্ডিয় সম্পন্ন, একারণ বলিতেছি তোমর। এই 

কথা শ্রবণ করিয়| আমাদিগের হিত সাধন করহ।। ১৬ || আমাদিগের হিতৈষী 

ভরণ কর্ত। শ্রারামচন্দ্রকে তোনর| বহন করিয়! থাক, এবং চিরকাঁলও বহন 
করিকে, কিন্তু নগরী হইবে বনে লইয়। যাঁওয়1] তোমাদিগের উচিত নহে, এক্ষণে 
আঁমাদিগের বাঁকো তোমর1 গমনে নিবর্ত হও শ্রীরামের বনগমন গ্রতি ততোমর] 

এই এ্রকাঁর ধ/বহাঁর .কাঁরলেই আঁমাঁদিগের পরম মঙ্গল হইবে || ৯৭ || 
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পঞ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলঙ্ষণঃ| 

সন্নিরুউপদন্যণসে রামো বনপরায়ণঃ || ১৯ || 

দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্র্যবৎসলঃ | 
নশশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিগন্ং রথেন সঃ | ২০ || 

গচ্ছন্তমেবং তং দষ্টা বনং সম্ত্ান্তমানস; | 

উচুঃ পরমসংত্রস্ত। রামং বাক্যমিদং দ্বিজীঃ || ২১ || 

অয়ং ব্রাহ্মণসজ্ঘস্তু গচ্ছন্তমন্ুগচ্ছতি | 

দ্বিজক্বন্ধাধিবঢাস্তামগ্নয়োহপ্যনুযান্তি হি || ২২ || 

বাজপেয়সঘুপ্থানি চ্ছত্রাণ্যেতানি পশ্ নঃ। 

পুষ্ঠতোহনুপ্রযাতানি হংসানামিব পউউ্ক্তয়ঃ || ২৩ | 

অনুবাদ | 

ঞরামচক্্র বদ্ধতম ব্রীক্ষণগণের এই প্রকার সকাতর প্রলাপ বচন সকল 

শ্রবণ করিয়। তহারদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ তত্ক্ষণাৎ ব্থ হইতে অবতীর্ণ 

হইলেন |] ১৮ || অনন্তর লক্ষমণ ও জানকী সমতিব্যাহারে রগুনাথ পাদ- 

চারেই গমন করিলেন, বনগমনে তাহার একান্ত অন্থরাগ স্থতরাং অল্লে অল্পে 

পাদচারেই চলিলেন || ১৯ || যেহেতু তিনি অতি সতস্বভাবর ব্রাঙ্গণগণ 

তাঁহার সমভিব্যাহারে পাচারে গমন করিতে লাগিলেন, প্রীরান তাহা দেখিয়] 

লজ্জায় রথারোহণে প্রমন করিতে শক্ত হইলেন শ] | ২০ || রগ্ভুনন্দন এই 

প্রকারে পাঁদচারে গমন করিতে লাগিলেন, ভাঁহ! দেখিয়! ভূছেবগণ অতিশয় সভয়- 

মনে সসম্গমে তাঁহাকে এই কথ। বলিলেন | ২১ || হেঞআরামচক্্র ! তুমি 

বনে গমন করিতেছ দেখিয়। এই ব্রাহ্মণ সকল তোমার অন্থগমন করিতে- 
ছেন, সুতরাং ব্রাক্মণদিগের স্কন্ধে অধিন্নুট অগ্নি সকল ও তোমার সঙ্গে সঙ্গে 

£চলতেছেন ॥ ২২ ॥ হে রগুনাথ ! বাঁজপেয় যজ্ঞ হইতে সমাসাঁদিত আঁমা- 

দিণর এই সকল আতপত্র দেখুন, ইচ্ছা আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হংস এেণীর 

শ্াঁয়শোভা পাইছেছে। ২৩]! 



২৭৮ রামায়ণৎ। | ৪৩শ, সর্গঃ। 

অনবাপণ্ডাতপত্রস্ত রশ্মিসস্তীপিতন্ত তে | 

এভিশ্ছায়াং করিব্যামঃ স্বৈশ্ছত্রের্ধাজপেয়িকৈঃ ॥ ২৪ | 

যা হি নঃ সততং বুদ্িরেদতত্তান্ুসারিণী | 
ত্বকৃতে স! কৃত বুদ্িরবনবাসানুসারিণী || ২৫|| 
জদয়েষু হি তিষ্ঠন্তি বেদা যে নঃ? পরং ধনং। 
তে যান্তযন্তি বনান্যেৰ ত্বদ্বাহুবলরক্ষিতাঃ | ২৬ || 
ন পুনর্নিশ্চয়ঃ কীধ্যস্তুৎক্কতে নিশ্চিতা বয়ং | 
নিবতন্যন্তি গৃহেম্বব দারাশ্চরিত্র্যরক্ষিতাঁঃ || ২৭ | 

বারি ধর্মাব্যপেক্ষেতু ন্যাষ্যং ধর্ম ব্যপেক্ষিতুৎ | 
যদি ধর্মাং বিজানাসি গুজানাং রক্ষণোজ্বং || ২৮ || 

ব্রাহ্মণ। মাননীরাস্তে প্রজানীং হিতকাম্যয়া | 
যাচিতোঁহসি নিবর্তৃস্ব হংনশুক্শিরোরুহৈঃ | ২৯ || 

অনুবাদ | 
আপনার ছত্র নাই স্তুতরাং দিবাকরের প্রচণ্ডতাপে সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে 

ছেন, আমর রাজপেয় যজ্ঞে এই যে সকল ছজ্প্রাণ্ত হইয়াছি উহার দ্বার। 

আপনাকে ছায়। করিতেছি ॥ ২৪ ॥ আমাদিগের ষে রুদ্ধি নিরন্তর বেদ- 
শাস্ত্রের তত্বাস্থসন্ধানে নিযুক্ত! ছিল, এক্ষণে তত্তবলক্ষণ। সেই বুদ্ধিকে আপনার 

জন্য বনবাসের অন্ুগ্ামিনী করিলাম ॥ ২৫ ॥ হে শ্রীরামচন্্র! পরম ধন যে 
বেদ শাস্ত্র সকল আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহীরা আপনার ভুজ- 

বলে সুরক্ষিত, সুতরাং আমাদিগের সেই অন্তঃকরণস্থিত বেদ সকল আপনারা 

সহিত অরণ্য গমনে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৬ ॥ এ বিষয়ে আর কিছু নিশ্চয় 
করিতে হইবে ন1] তোমার জন্য আমাদিগের বন গমনই এধন নিশ্চয় হইয়াছে, 
কেবল আমাদিগের প্রত্বীরাই আপন চরিত্র রক্ষা] করতঃ গৃহেতে অবস্থান করি- 
বেন॥ ২৭ ॥ যদি তুমি নিতান্তই ধর্মকে উপেক্ষা] করিলে তবে আমাদিগে- 

রও এধর্্মকে উপেক্ষা করাই কর্তব্য, আর যদি তুমি প্রজা প্রতিপাঁলন জন্য 
ধন্ম অবগত থাক ॥ ২৮ ॥ তবে সকল প্রজার ষধ্যে ব্রাহ্মণের তোমার অতি- 

শয় মাননীয় প্রজা বোধ করতঃ আমাদিগের হিতান্ুটানের জন্য হংসের ন্যা' 

শুর্বর্ণ কেশপার্শে মণ্ডিত মস্তক রদ্ধ ব্রাহ্ষণগণ তোমার নিকট এই যাচ্ঞ1 ক 

তেছেন যে তুমি বনবাঁসে নিবর্ত হও ॥ ২১৯ || 



৪৩শ, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাওঃ। ২৭৯ 

শিরোতভিরিনয়াগারমহীপতনপাংশুলৈঃ | 

বহুনাঁং বিততা যজ্ঞা৷ দ্বিজানাং য ইহাগতাঁঃ || ৩০|| 
তেষাঁং সমাপ্ডিরাঁপন্না তবরাম নিবর্তনে | 

তক্তিমন্তি হি ভূতাঁনি জঙগমাজঙ্ুমানি চ || ৩১ || 
যাবন্তি ত্বং ভূশার্তানি তেষাং কুরু দয়াং বিভে! | 
যাঁচমানেযু তেষু ত্বং তক্তিং তক্তেষু দর্শয় || ৩২ || 
অন্ুগন্তমশক্তা্ত্রাং মুলৈরুরবঁনিবন্ধনৈঃ | 
উর্দশীখাঃ সকরুণ। বিক্রোশন্তীব পাঁদপাঃ || ৩৩ || 

নির্ভাহারস্চণরা রৃক্ষস্ষন্ধেষু বিষিতাঃ । 
ত্বামপ্রগল্তৈ বিরুতৈষাঁচন্ত ইব পক্ষিণঃ || ৩৪|| 
বিক্রোশতামেবমপি দ্বিজানাং ন ন্যবস্তৃত | 

তৃষ্ধীমেব যযৌ বাগ্জী রামঃ সৌমিত্রিণা সহ |) ৩৫ || 

অনুবাদ । 

যে সকল ব্রাহ্মণের এখানে আসিয়াঁছেন, বিনয় বাবহার সম্পন্ন ও মহীতলে 

পতন নিমিত্ত তাহীদিগের মস্তক সকল ধূলি ধূষরিত হইয়াছে, ইহীীরা অনেকেই 
অতি বিস্তৃত বাগ যজ্ঞ আরম্ত করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ হে ঞীরামচন্দ্র যদি আপনি 

বনগমনে নিবর্ত ছয়েন তবে এঁ কল ব্রাঙ্গণগণের সেই সমুদয় আরস্তিত যজ্ঞ কর্ম 

সমাপন হইতে পারে ?। হে প্রভে1! কি জঙ্গম কি স্কাঁবর যাবতীয় প্রাণি তোমার 
প্রতি একান্ত ভক্তিমন্ত ও অন্থগত, আপনার বিরহে যাহারা অতিশয় কাতর তাহা- 

দিগের প্রতি আপনি দয়াবিতরণ করহ, তাহারা ভক্তিযোগ সহকারে আপ- 

শার নিকট যাঁচঞ1 করিতেছে, অতএব সেই সকল ভক্তের প্রতি আপনিও ভক্তি 

প্রদর্শন করুন্॥ ৩3১ ॥ ৩২ | ব্বক্ষ সকল ভূমিতে বদ্ধ মল রহিয়াছে, 

এজন্য তাহার? আপনার অন্ভগমনে অশক্ত, সুতরাং উদ্ধশাথ হইয়! সকরুণস্যরে 

যেন তাহার চীৎকার করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ বিহঙ্গমগণ মহীরুছের ক্বন্ধদেশে 

উপবিষ্ট হইয়! আহার বিহার ও গ্রমনীগমন পরিত্যাগ পুর্বক কণ্টবিলীনন্যরে 

আপনার বনগমন নিবর্তন প্রার্থন] করিতেছে ॥। ৩৪ ॥ শ্রীরীমচন্দ্র অন্থরক্ত 

ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার আর্ভম্বর শ্রবণ করিয়াও নিবর্ত হইলেন ন1 বরং মৌনাব- 

লহ্বন করিয়া লক্ষণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ 



২৮০ রামায়ণৎ | ৪৩শ, সর্গঃ | 

পচ্ছন্েবাথ সহসা রাঘবে ধর্মাবৎসলঃ | 

দদর্শ তমসাং তত্র বারষস্তীমিবাগ্রতঃ1| ৩৬ || 

ইত্যাষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ব্রাঙ্গণবিলাঁপে। 

নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ || ৪৩ | 

অনুবাদ | 

অনন্তর ধন্মবত্সল রঘুনাথ গমন করিতে করিতে সহস] সম্মরখে তমসাঁনদী 
(নরীক্ষণ করিলেন, বোধ হইল তমসানদী প্রীরামচক্কে অগ্্রে থাঁকিয়! যেন বন 
গননে নিষেধ করিতেছেন।। ৩৬ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযৌধ্যাকাঁণ্ডে 
ব্রাহ্গণগণের বিলাপ নামে ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৪৩। 



৪৪শ, সর্গঃ| | অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! ২৮১ 

চতুশ্তত্বারিংশ$ সর্গঃ 
ততঃ স তমসাতীরে বাসমুদ্দিশ্ট রাঘবঃ | 

নদীমুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীহ || ১|| 
প্রথমেয়ং নিশা সৌম্য সৌমিত্রে পর্যু্ুপাস্থিতা | 
বনবাঁনস্ত ভদ্রং তে ত্বং নেৎকাঞ্তৃমর্ভসি || ২ || 
পশ্ট শ্রন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ | 
বথ। নিলয়সংলীনৈহশনানি সৃগ্ধপক্ষিভিঃ || ৩ || 

অযোধ্যা সৌম্য নগরী রাজধানী পিতুর্মম | 
সবালবৃদ্ধ। নিরতমস্মীন্ শোচতি লক্ষমণ || ৪ || 
অনুরক্ত। হি'মনুজা রাঁজাঁনং বহ্ুভিগডণৈ2। 
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ মহাঁবাহো শক্রত্রভরতৌ তথা || ৫11 
পিতরং ত্বন্থুশাচামি মাতরঞ্চ তপন্থিনীং । 
অপি নান্ধৌ ভবেতাৎ তৌ রুদন্তাঁবতিমাত্রতঃ || ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর শ্রীরামচক্দ্র তমসানদী তীরে বাসস্থান নির্ণয় করিয়া নদীর প্রতি দৃষ্ষি- 
পাত করতঃ লক্ষমণকে এই কথ। বলিলেন || ১ 11 হে লক্ষন! অদ্য আমাদ- 

গে বনবামের এই প্রথম] রাত্রি উপস্থিত, অতএব আমরা তমসাঁতীরে এই রাত্রি 

অতিবাঁহন করিব, হে স্ুুমিত্রানন্দন ! তোমার কল্যাণ হউক্. হে সৌম্য! তুমি 
কোনমতে উৎ্ক্িত হইওন।।।| ২ || হে লক্ষণ! মৃগকুল ও বিহঙ্গমরুল 

সকলে যাঁর যে বাঁসস্থানে নীরবে অবস্থান করিতেছে, দেখ জনশুন্য বন সকল যেন্ 

রোরুদ্যমান হইতেছে || ৩ ॥ হে প্রাণপ্রিয় লক্ষণ ! আমাদিগের পিতার রাজ- 

ধানী অযোধ্যানগরী'তে মনের দুঃখে বালক বদ্ধ জনসকল নিয়ত আমাদিগকে স্মরণ 

করিয়। শোক করিতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ ছে মহাবাহে! হে লক্ষণ ! 
নগরবাসী যাঁবতীম্ লোক অশেষ গুণগণে বিভূষিত মহা রাঁজা দশরথের যেমন একান্ত 

অন্থগত, তেমনি তোমার কি আমার ও তরত শক্রত্বেরও প্রতি অন্থুরক্ত বটে ॥ ৫॥ 
ছে সৌমিত্রে! মহারাজ] পিতা দশরথ ও নিরপরাধিনী মডশোক সন্তপ্ত1 মাতা 

কৌশল্য।, ইহীদিগকে ম্মরণ করিয়া আমি অতিশয় অন্থুতাপিত হুইতেছি, কেন 
ন। আমাদিগের জন্য অনবরত রোদন করিয়া কি তাঁহারা অন্ধ হইবেন ন]? 

নিঃসংশয় অন্ধ হইবেন || ৬ || 
( ৩৩ ) 



২৮২ রামায়ণ ৷ [ ৪৪শ, সর্গঃ| 

ভরতঃ খলু ধর্মাত্স! পিতরং মাতরঞ্চ মে 
ধর্শকামার্থসহিতৈর্বাক্যেরাশ্বাসয়িষ্যতি || ৭ || 
ভরতস্তানৃশংহ্যং হি সঞ্চিস্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ | 

নান্বশোচামি পিতরং মাতরঞ্চাপি লক্ষাণ 11৮ || 

্ুয়াধ্যত্বং নরব্যত্র মামনুব্রজতা কৃতং | 
ইপ্সিতব্যা হি বৈদেহা রক্ষণার্থে সহায়তা || ৯ || 

অদ্ভিরেব তু সৌমিত্রে বসামেহত্র নিশীমিমং | 
এতদ্ধি রোচতে মহাং বন্যেহপি বিবিধে সতি || ১০ || 

এবমুক্তা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘিবঃ| 
অপ্রমত্তস্তুমশ্খেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ || ১১।। 
পোহশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংঘম্য সুষ্যেহস্তং সমুপাঁগতে। 
প্রভৃতং যবসং দত্বা বু প্রত্যনন্তরঃ || ১২ || 

অনুবাঁদ। 

কিন্ত ভাত ভরত ধশ্মশীল, ধর্মকামার্থ সমন্বিত অশেষবিধ ছিতকর বাঁক দ্বার! 

আমাঁদিগের জনক জননীকে অবশ্যই আশ্বীমিত করিবেন এমন অনুমান হয় ॥ ৭ ॥ 
ছে লক্ষ্মণ! আমি ভরতের নিরপরাঁধিত] ্মভাবের বাঁর বার চিন্তা করিয়] পিত' 

মাতার প্রতি আর কোন শোক করিতে বাধিত হইতেছি না| ৮ ॥ হেনরো- 

স্তম ! তুমি আমার সহিত অন্থণমন করিয়! অতি সরলতা ভাব,ও আপনার শ্রেত্ব 
গ্রকাশ করিয়াছ' এক্ষণে বিদেহনন্দিশীর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে তোমার সহায়তাঁই 

আমার প্রার্থনীয়। হইয়াছে ৯ ॥ হে সৌমিত্রে! যদিও'এখানে নাঁনাপ্রকার 

বন্যফল মূল আছে তখাঁপি অদা রাত্রি কেবল জলপান করিয়া! আমরা এই 
স্থানে অবস্থান করিব, ইহাই আমার অতিরুচি হইতেছে ॥। ১০ || শ্রীরামচত্দ্ 

'লক্ষমণকে এই কথ! বলিয়! অনন্তর স্মন্ত্রকে বলিলেন, হে সাঁরথে ! তুমি অপ্র- 
মাঁদে সীবধানে অশ্বদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্বপর হও || ১৯১ || ভগবান্ কম- 

লিনীকান্ত অস্তীচল চূড়ীবলম্বী হইলে পর লুমন্ত্র অশ্বদিগ্রকে রক্ষমূঙ্লে বন্ধন করিয়] 
অপরিমিত ঘাস দিয়। রাঁমসঙ্গিধানে চত্যারত্ত হইলেন || ১২ ॥ 
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উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দুষ্ট। রা'ত্রিস্পস্থিতাং। 
রামস্য শয্যাঞ্চন্রে বৈ সুতঃ সৌমিত্রিণা সহ || ১৩ | 
তাং শয্যাঁং তমসাতীরে বক্ষপণৈঃ কৃতাং তদা | 

রাঁমঃ সৌমিত্রিমামন্ত্র্য সাধ্য সংবিবেশ হ|| ১৪ | 
সভাধ্যং সম্পৃস্ুপ্তং তু ভাতরং বীক্ষ্য লক্ষনণঃ | 
কথয়ামাঁস সুতায় রামস্য বিদিতান্ গুণাঁন্ || ১৫ || 
গেণকুলাকুলতীর্থং তু তমসাতীরমণজ্রিতঃ | 

অবসৎ্ তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ || ১৬ 

জাগতোরেব সা রাত্রিঃ সারখের্লক্ষাণস্য চ| 
জগাম তমসাতীরে রামস্য ক্রবতোগুণান্ || ১৭ | 
উদ্থায়াধার্ঘরাত্রে তু প্রজাঃ সুপ্তা! নিশম্য চ। 
অব্রবীন্ভতরং রামো। লক্ষণণং শুভলক্ষণং || ১৮|| 

অনুবাদ | 

অনন্তর শুভদায়িনী সাঁয়ংসন্ধার উপাসন1 করতঃ রজনী সমাগত হইল, দেখিয়] 

স্ুমন্ত্র লক্ষণের সহিত ীরামচন্দ্রের শয়নের জন্য শবা] প্রস্তরত করিতে যত করি- 

লেন।। ১৩ || তমসাতীরস্থিত তরুদিগের নবপল্লব দ্বার] ত।হার। উভয়ে শয্যা 
প্রস্তুত করিলে পর আমি শয়ন করি বলিয়। শ্রারামচন্দ্র লম্ষমণকে সম্বোধন করিয়া 

পত়্ী সমভিব্যাহারে শব্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥ জ্যেষ্ঠজাঁত] শ্রীরাম পর্ণশয্যায় 

সীতার সহিত নিদ্রিত হইলেন দেখিয়। জুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণ শ্রীরামের যে সকল 
প্রভৃতগুণগ্রাম বিদিত ছিলেন, তাঁহা স্থমন্ত্রসারথিকে সমুদয় বিস্তার করিয়া বলেতে 

লাগিলেন ॥। ১৫ ॥ সমতিব্যাহারি প্রকৃতিমগ্ডলের সহিত তথায় গোকুলাকুল 

তীর্থ নামে তমসীনদীতীর আশ্রয় করিয়। রঘুনাথ সেই রাত্রি অতিবাঁহন করিতে 

'লাগিলেন || ১৬ ॥ সুমন্ত্র সারথি ও লক্ষ্মণ উভয়ে ভমসাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের 

গুণগণ বর্ণন করিতে করিতে জাগ্রদবস্থাতেই তাহাদিগের রজনী অতি বাহিত 

হইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর শ্রীরাঁমচন্দ্র অর্দরাত্রি সময়ে শযা। হইতে 

গাঁত্রেথান করিয়া দেখিলেন যে প্রজীর| বক্ষমূলে শয়ন করিয়। রহিয়াছে সকলেই 

নিঃশব্দ, কেবল নিঃশ্বাস এশ্বাসের শব্দ শুনিয়। শুভলক্ষণ অন্থজ ভাতা লক্ষ্পণকে 

বলেলেন ॥ ১৮ ॥ 
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অস্মদ্বাপেক্ষয়া ভ্রাতর্নিরপেক্ষান্ গৃহেত্বিমান্। 
রক্ষমুলেষু সংস্থপ্তান্ পশ্ত পৌরান্ গৃহেন্ষিব || ১৯ || 
যখৈতে নিশ্চিতাঃ সর্ষে যতন্ডেইস্মনিবর্তনে | 
ত্যক্ষন্তি হি তথা দেহান্ মত্কুতে নাত্র নংশয়ঃ || ২০ || 

যাবদেব তু সংস্থপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু। 

রথমারুহা গচ্ছামঃ পথানেন তপোৰবনং | ২১ || 

ইতি ভূয়োহপি নেদানামিক্ষাকুপুরবাসিনঃ। 
অপেষুরনুরক্ত। মে বৃক্ষমূলানুযুপাশ্রিতাঃ || ২২ | 
পৌরা হানুগত। দ্বঃখাদ্বিপ্রমোচ্যা নরাধিপৈঃ | 

ন তু খলাত্মন! যোজ্য। ছুঃখেন পুরবাসিন? || ২৩।! 
অথাহ লঙ্ষমণে। রাঁমং সাক্ষা দর্মামিব স্থিতং | 
রোচতে মে মহাপ্রাজ ক্ষিপ্রমারুহতামিতি || ২৪ || 

অনুবাদ! 
হেভ।তঃ হে লক্ষ্মণ ! এই পুরবাসিথণেরা আমার নিমিত্ত গুহধন জনে নিরপেক্ষ 

হইয়! গৃহে শয়ন করিয়। যেমন কালাতিপাত করে আমার সহিত সেইরূপ ব্ক্ষমূলে 

শয়ন করিয়] মহাঁস্থখে রাত্রিবাপন1 করিতেছে ॥ ১৯ ॥ যেমন এই সকল পুরবা" 

সিরা আমাকে বন হইতে নিবর্ত করিবার জন্য নিশ্চিতরূপে একান্ত যত করিতেছে, 

তাহাতে বোধ হয় আমার জন্য ইহার] প্রাণ পর্যন্তও পরিত্যাগ করিবে ইহার 
আন কোন সংশয় নাই ॥ ২০ ॥ অতএব ইহ রা যে পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিয়াছে 

জাগ্রত ন হয় সেইকাঁল মধ্যে রখে আরোছণ করিয়া! আমরা সংগোঁপনে এই 

পথে তপোবনে গমন করিব ॥ ১১ ॥ এরূপে আঁমর। গমন করিলে পর ইচ্ষ্াকু 

বংশীয় পুরবাঁসিগ্রণের] ও রক্ষমূলশাঁয়ী অন্থগত প্রজার আমাদিগকে ন1 দেখিয়! 

পুনর্ঝার প্রত্যারত্ত হইয়। তবনাতি মুখে শাত্র' করিবেক ॥ ২২ ॥ ন্পতিদিগের 
এই কর্তবা কশ্ম যে অন্থরক্ত প্রজার] যাহাতে ছুঃখ ন। পায় তদ্ঘিষয়ে সম্পূর্ণ যত্ববান্ 

হইবেন, অতএব পুরবাসিদিগকে অনর্থক ছুঃখে নিযুক্ত করা কোন প্রকাঁরেই 

আঁমার উচিত নভে ॥ ২৩ ॥ সাক্ষাৎ ধর্মারূপ শ্রীরাম এই কথ] বলিলে পর 

লক্ষ্মণ রগ্ুবরকে বলিলেন, ছে বিচক্ষণ হে মহাঁভাগ! আপনি যাহ1 অস্থমতি 
করিতেছেন তাহ] আমার অভিপ্রেত বটে, অতএব আপনি সহর হইয়া! রথে 

আরোহণ করুন ॥ ২৭ 1 
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সুতমাহ ততে। রামস্তুরিতস্তরগোত্তমৈঃ | 
উদগ্চুখঃ প্রযাহি ত্বং রথমাস্থায় সারথে || ২৫ || 

মুহূত্তং ত্বরিতং গত্ব। নিবর্তয় রথং পুনঃ | 
যথ। ন বিদ্ধ্যুঃ পৌরা মাং তথ! কুরু সমাহিতঃ || ২৬ || 
রাষস্য বচন শ্রুত্বা তথ! চক্রে স নারথিঃ | 

প্রত্যাগম্য চ রামার স্যন্দনং প্রত্যবেদরত্ | ১৭ || 

তং স্যন্দনমধিষ্টায় রাঘব? সপরিচ্ছদঃ | 

শীদ্রং তামাকুলাবর্তীমতরঞ্, তমসাঁনদীং || ২৮ || 
সহতীর্যা চ মহাবাছঃ শ্রীমচ্ছিবমকন্টকৎ | 

প্রপেদে তমসামণর্গমভয়ং ক্ষেমদর্শনং || ২৯ || 

অনুবাদ 

তদনন্তর রামচন্দ্র স্থমন্ত্রকে বলিলেন হে সারথে! তুদি অতিশীঘ্ব রথে অশ্ব 

মকল যোজন| করিয়। নীডারূঢ় হইয়| তৃমি উত্তরাভিযুখে গদন করহ ॥ ৩৫ ॥ 

যহুত্তকাল অতি বেগে গমন করিয়] পুনর্বার রথকে নিবর্ত করিহ, যাহাতে পুর- 

বাসির। আমাদিগের গমনের বিষয় অবগত হইতে ন] পারে, সাবধানে তদস্থুরূপ 

চেষ্ট] করহ || ২৬ ॥ সুমন্ত্রসারথি শ্ীরামের এই অন্তনতি বাঁক/ শ্রবণ মাত্র অতি 

মাত্র ত্বরান্বিত হইয়! রথসজ্জিত করিলেন, এবং প্রভ্যাগত হইয়া প্রীরীমকে বলিতে 

লাগিলেন, হে বপুনাথ ! রথ প্রস্তুত হইয়াছে ।। ১৭ ॥ তখন শ্রীরামচজ্দ্র সপ- 

রিচ্ছদ সপরিবারে রখবরে আরোহণ করতঃ অতি স্বরে ভয়ীনক আবর্ত সন্কুল- 

যুক্ত তমম! নদী পার হইয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥ মহাঁবাহু রম্ুবীর তমস] পারে 
ঘাইয়। বক্ষছায়। স্শোভিত শুতদায়ক নিষ্ষণ্টক তয় শুন্য এবং শুভদর্শন তমসার 
পথপ্রাপ্তু হইলেন ২৯ || 



২৮৬ বামায়ণৎ। | ৪৪শ,সর্গঃ। 

প্রবুধ্য পৌরাস্ত ততে৷ নিশাক্ষয়ে 
রথস্য বৈ সন্দদৃতরিবর্তনং | 

বৃপাক্মজঃ সোহনুগতঃ পুরীমিতি 
ব্যপেক্ষয়৷ তে নগরীং পুনধযুঃ || ৩০।| 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে তমসাতীরনিবাঁসে 

নাম চতুস্ত্বারিংশঃ সর্গঃ || ৪৪ | 

অনুবাদ । 

অনন্তর পুরবাসি প্রজীর। নিসাবসানে প্রবৌধ প্রাপ্ত হইয় দেখিল যে তথ]! 

হউভে প্রত্যারত্ত হইয়| জাঁনকী সমভিব্যাহারে নৃপকুষার শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ 
অযোধ্যানগরীতে পুনর্গমন করিয়াছেন, ইহ1 নিশ্চয় করিয়া] তাহারাঁও পুনর্বার 
রাজধানীতে প্রত্যাগত হইল ॥ ৩০ || 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্ত্য বান্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযৌধ্যকাণড তমস। 
তীর নিবাস নামে চতুশ্চত্বারিংশ সগ (সমাপন 8৪ || 

০৮৮00 



৪৫শ, অর্গঃ |] অযোধ্যাকাণডঃ ৷ ২৮৭ 

পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গ: | 
অনুগম্য নিরৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাং | 
উদ্গতানীব সন্ানি বতৃবুর্গতচেতসাং || ১ || 
স্বং স্বং শরণমাগম্য পুজদাঁরৈঃ সমার্তীঃ। 
অশ্রণি মুযুচুঃ সব্ঝে সুস্বরং শোকবিক্রবাঃ || ২ || 
নস্ম সদ্যে। সৃতান কশ্চি, স্ুপ্রিয়ানপি বান্ধবাঁন্ । 
তথা! শোচত্যযোধ্যায়াং যথা রাঁমবিবাসনে || ৩ 
ন পৌরাশ্চাবিশন্ কেচিন্ জুম্বুর্ধিজাতয়ঃ । 
ব্রহ্ম ন প্রাবদৎ কশ্চিন্ন চ ধর্দ্োইভ্যবর্তৃত || ৪ || 
ব্যনদন্ বাম্পমুতহজ্য কেচিৎ তত্র জুছুঃখিতাঃ | 
শয়নেম্বপতংশ্চান্যে নিক্ৃত্তা ইব পাদপণঃ ॥ ৫ | 
ন প্রাহ্ৃষ্যন্ ন চামজ্জন্ বণিজো নীপ্রসারয়ন্। 
ন চাঁশোভন্ত পণ্যানি নাঘজন, গৃভমেধিনঃ 11 ৬ || 

অনুবাদ | 

রামচন্দ্রের অন্ুগমন করিয়া যে সকল নগরবাঁসি প্রজা নিরত্ত হইল তাহারা 
শোকে এমনি বিচেতন হইয়াছিল যে তাহাতে ভাহাদিগের প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়। 
গেল॥ ১ ॥ তাহারা সকলে আপন আপন ভবনে সমাগমন পুর্ববক শোকে 
অভিভূত হইয়! পুত্রকলত্রার্দি সমভিব্যাহাঁরে সুন্বরে বিলাপ ও পরিতাঁপ করতঃ 

অনবরত নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥। ২ ॥ তৎক্ষণাৎ অতি প্রিয় 

বন্ধু বান্ধব মৃত হইলেও কেহ তাঁদৃশ শোকাঁভিভূত হয় না, শ্রীরামচন্দ্রের বনগ্রমনে 
অযোঁধ্যাবাসি প্রজার] যাঁদৃশ শোকে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ পুরবাসিরা 
কেহই শয়ন ভোজন জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না, ব্রাহ্মণের] প্রজ্লিত হুতা- 

শনে আঁহুতি প্রদান করেন না, বেদাদিও অধ্যয়ন করেন না, কাহারও ধর্ন্মকর্শের 

অনুষ্ঠান হয় না ॥ ৪ ॥ কেহ কেহ বুপরোনাস্তি দুঃখিত ভূতলশায়ী হইয়! 
দরদরিত নেত্রজল পরিতাগ পুর্ব্বক উচ্চৈঃম্বরে রোদন কর্রিতে লাগিল, কেছ ব। 

ছিন্ন মূল পাদপের ন্যায় শযাতলেনিপতিত হইল ॥ ৫ ॥ বণিক লোকেরা কেহই 
আনন্দ প্রকাশ করে নাও শান ভোজন করে নাঃ পণা দ্রব্য ও আুসজ্জিত করিয়। পণ্য 

গৃছে সংস্থাপন করে না, এবং বিক্রয় দ্রব্যাদিও শোভিত করিয়| রীখে না, অযোধ্য 

বাসী লোকে গৃহমেধীয় কর্মের কিছুমাত্র অন্ুষ্ঠীন করে না, অর্থাৎ কেবল রাম 

মাত্রই তাহাদিগের সংশোচনীয় হইয়াছে ॥ ৬ ॥ 



২৮1৮ রামায়ণৎ। | ৪৫শ, সর্গঃ| 

লব্কং দৃ্টা ন চাহৃব্যন্ বিপুলং ব। ধর্াগমং। 

ন্ চাভ্যনন্দজ্জননী দৃ্া প্রথমজং সুতং || ৭11 

কুলে কুলে রুদন্ত্যশ্চ ভর্ভীরং গৃহমাগতং 
ব্যগরথরস্ত ছুঃখার্তা বাগভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্ || ৮ || 
কিন্ু তেবাং গৃহৈঃ কাধ্যং দারৈরপি খনেন বা। 
প্রাণৈরাপি স্ুখৈরাপি যে ন পশ্ন্তি রাঘবং || ৯|। 

একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষমণঃ সহ সীতর! | 
যোইনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামৎ পরিচরন্ বনে || ১০ || 
আপগা; কতপুণ্যাস্তাঃ পদিন্যশ্চ বনে শুভাঃ। 
যান্গু পাস্যতি কাকুৎস্থো৷ বিগাহ সলিলং শুচি || ১৯ 
বিচিত্রকুস্ুমাপীড়া মগ্রীমধুধারিণঃ। 
পাঁদপা; পর্ধতাগ্রস্থ৷ রময়িব্যন্তি রাঘবং || ১২ || 

অনুবাদ । 

বণিকের। অসীম সম্পত্তি লাভ দেখিয়াও আহ্লাদিত হয় না। জননীর! প্রথম 
জাঁত সপ্তানকে সন্দর্শন করিয়াও আনন্দিত] হয় না এবং আলিঙ্গন করে না ৭ ॥ 

অন্নুশোধাতে হস্তিদিগের যেমন নির্ষীতন করিতে হয়তদ্রপ অযোধ্যানগরের ঘরে 
স্বরে মছিলারা রোদন করিতেন দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহাঁগত পতিকে সন্দর্শন করিয়! 

রুক্ষবাক্য প্রয়োগে নিন্দ1] করিতে লাগিল অর্থাৎ কি করিতেছ রাঁমকে আনিতে 

পাঁরিলে না॥ ৮ ॥ যাহার] রীমচক্্রকে দর্শন করিতে ন| পাইল, তাহাদ্িগের 
গৃহেতেই বাকি কীষ, স্্ীতেই ব। কি কায,ধনেতেই ব1 কি কাঁষ, প্রাণেতেই ব1 কাষ 
কি! আর স্থখেইব] কিকায আছে ॥ ৯ ॥ ইহলোকে সীতা দেবীর সহিত 

কেবল লক্ষ্মণই সাধু পুরুষ, কেনন| যিনি বনেও পরিচর্য। করিবার জন্য রাঁমচ- 

ত্বের 'অন্গরমন করিরাছেন।| ১০ || অরণামধ্যে বিকশিত পন্কজ সমুছে 

সুশোভিত সেই সকল জলাশয় কতই বা পুঞ্ত পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে 

শ্রারাঁমচগ্জর অবগাহন করিয়। তাহাদিগের স্থশীতল স্বচ্ছ জলপান করিবেন 
॥ ১১ || কাননবিভাগে পর্বতের শিখরস্থিত পাদপেরাই স্থজাত ও কৃতপুণ্য, 

যেহেতৃ তাহার] খিচিত্র কুসুম সমহে সুশোভিত হইয়। ও মঞ্জরী হস্তে মধু ধারণ 

পূর্বক রঘনাথের মনোরঞ্জন করিবে || ১২ | সি 



৪৫শ, সর্গঃ। ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ২৮৭) 

অকালে হৃপি মুখ্যানি মুলানি চ ফলানি চ| 
দর্শয়িষ্যস্তি সানুনি গিরীণাং রামমাঁগতং || ১৩1 
কাননং বাপি শৈলং বাঁ বং রামোহভিগমিষ্যতি | 
প্রিয়াতিথিমিব প্রীপ্তং নৈনং শক্ষ্যতি নার্ছিতৃং || ১৪ || 

লোকয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যশ্চত্রকাঁননাঃ | 
আপগাশ্চ মহানুপাঃ সান্ুমন্ত্শ্চ পর্বতাঃ || ১৫ || 

স হি ভর্তী সশৈলায়। বস্গুমত্যা মহাষশীঃ | 
ধর্্মপাঁলশ্চ লোকস্ত বীরো৷ দশরথাক্মজঃ|| ১৬ || 

যত্র রামোইভয়ং তত্র নাস্তি তত্র পরাতবঃ | 
স হি নাথোইস্য জগতঃ স গতি; স পরায়ণ? || ১৭ || 

পুরাঁন্ভবতি নে দুরাদনুগচ্ছাম রাঘবং | 
পাদচ্ছায়াং গতান্তস্য নিবৎস্যামোহকুতোতভয়ঃ || ১৮ || 

অনুবাদ | 

এক্ষণে পর্বতসান সকল শ্রীরামচক্দ্রকে সমাগত দেখিয়! তাঁহার অকালেও 
স্থস্বাছু সমৃচিত ফল ও মুল দর্শন কারইবেক | ১৩ || কাননেই হউক্ আর 
পর্েতেই বা হউক শ্রীরামচন্দ্র যেখানে গ্রমন করিবেন সমাগত প্রিয়তম অতি 

জ্ঞানে কি তাঁহার সমাদরে তাহাকে অচ্চন| করিতে শক্ত হইবে না? অবশ্যই 

হইবে || ১৪ || কিবিচিত্র কাননে স্থুশোঁভিত অটবী সকল, ও জলসস্কুলে মহা! 
জলাঁশয়াঁদি নদী সকল, সমাগত সসান্থ পর্বতাঁদি সকলেই শ্রীরঘুনাথকে সন্দর্শন 

করিবে ॥ ১৫ ॥ যেহেতু সেই মহাষশন্থী বীরাবতা'র দশরথ কুমার শ্রীরা মন্ত্র” 
পর্ঝত সমাকীর্ণ সসাগরাঁধরা মণ্ডলের পতি ও সর্কঝ লোকের ধর্ঘতঃ প্রতিপালন 
কর্তী হয়েন।। ১৬ | শ্রীরামচন্দ্র যেখানে থাকেন তথায় কোন ভয় থাকিতে 
পারে না, এবং কাহারও সেখানে পরাভব নাই, যেহেতু তিনি এই জগতের পতি 

ও গতি এবং পরিত্রাণ কারণ ও জগৎ পরায়ণ হয়েন।| ১৭ || জ্ীরাঁমচক্দ্র 
এখনও আমাদিগের ভবন হইতে অধিক দুর গমন করিতে পারেন নাই, চল 

আমর: তাঁছাঁর সঙ্গে অন্থগমন করিব, যদি তাহার পাদচ্ছাকাকে অবলম্বন করিতে 

পারি তবে নিঃসংশয় অকুতোতয় হইয়! আমর! বাঁস করিতে পারিৰ || ১৮ || 

[ ৩৭ ] 



২৯১০ রামায়ণ । [ ৪৫শ, সর্গঃ| 

বরং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যৃয়ঞ্চ রাঘবং। 

ইতি পৌরন্ত্িয় তর ন্ দুঃখার্ডাস্তীস্তদীক্রবন || ১৯ || 

বুক্সাকং রাঘবে। নাথো যোগক্ষেমং করিব্যতি। 
নীতা নারীজনস্যান্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি || ২০ | 
যত্র রামে। ন তত্রান্তি ভয়ং ন চ পরাভৰহঃ। 

সহি শুরে। মহাবাহুঃ পুত্র দশরথস্য বৈ 1 ২১! 
কো হযনেনীপ্রতীতেন বাসেনোদিগ্নচেতসা | 
সংপ্রাতৈতামন্জ্ছেন সুৎকিতজনেন চ || ২২ || 

কৈকেয্যাশ্চেদিদং রাঁজ্যং স্যাদধর্মামনাথবছ | 
নাত্র নে। জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুন্ত্ৈঃ কুতো ধনৈ2 || ২৬ || 

যা পুক্রং পার্থিবেন্্্য প্রত্রীজয়তি নির্ঘুণা। 
ইচ্ছেদ্যদি মহারাজন্তং রাজ্যে চাভিষেচিতুং || ২৪ || 

অনুবাদ । 

আমরা সকলে জানকীদেবীর পরিচর্ষ্যা করিব এবং তোমর] শ্রীরঘুনাঁথের 
সেব করিবে আপন আপন পতিদ্দিগকে পুরকামিনীগণের। যশপরোনাস্তি 

দুঃখিত হইয়| এই কথা বলিতে লাখিলেন।। ১৯ |॥ রামচন্দ্র তোমাদিগের 

নাথ হইবেন অতএব তিনিই তোঁমাদিগের রক্ষণাঁবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিবেন 
এবহ সীত/দেবী স্ত্রীলোকদিগের লালন পালন করিবেন | ২০ || যেস্থানে 
প্রীরাঁমচক্দ্র অবস্থাঁন করিবেন সেস্থানে কাহারও কোন ভয় নাই ও পরাঁজয়ও নাই, 

কেনন] সেই মহাবাছ দশরথ কুমার মহাবল পরাক্রান্ত হয়েন | ২১ !| কোন 

বাক্কি এমন উতৎকঠিত মনে অর্থীৎ অসন্তস্ট চিত্তে অমনোনীত গৃহবাসে প্রীতিলাভ 

করিবে? এনগরে যাবতীয় লোকই উত্কঠ্িতভীবে কাঁলাতিপাঁত করিতেছে,অতএব 

কখনই ইহার] এ গৃছবীসে সংপ্রীত হইবে না1| ২২ ॥ যদি অহিতাঁচাঁরদ্বাঁর এই 

অরাজক -রাঁজায কৈকেয়ীর, হয় তবে. আমাদিগের আর জীবিতের কি প্রয়োজন? 

অর্থাৎ ব্ামবিয়োগে পুজ্র ও ধনাদিলইয়!কি কবিব, তাহাদিগের দ্বারা আর কি 

সুখ লাভ হইবে ?11 ২৩ | কৈকেয়ী এমনি দয়! বিহীনা, নিক্নণা যে মছাঁরাঁজাঁর 
প্রাণ সমান প্রিয় সন্তানকে অরণ্যে প্রেরণ করাইল, যদি তাহাকে রাজ্য প্রদীন 

করিতে রাজা ইচ্ছা করেন || ২৪ || 



৪৫শ, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ২৯১ 

নহিজাতু চিরং জীবেদ্রাজ। পরমদুঃখিতঃ | 
গতে দশরথে স্বর্ণ মধর্শাঃ প্রতিপৎস্যতে || ২৫ || 

য়া পুক্রশ্চ ভর্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্য্যকারণাৎ। 
কথং স! রক্ষিতুং শক্ত কৈকেয়ী কুলপাংসনা || ২৬ || 
কৈকেষ্য। ন বরং রাজ্যে ভূতা অপি বসেম বৈ। 

জীবন্ত্য। জাতু জীবন্ত্যঃ পুজ্রেরপি শপামহে ॥| ২৭ || 
ন হি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ | 

মুতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরং || ২৮ | 

মিথ্যা প্রব্রজিতে। রামঃ সীত। লক্ষমণ এব চ | 

তরতায়াভিস্ষ্টাঃ স্ম যোত্রায় পশবো যথা || ২৯ || 

অনুবাদ | 

আমাদিগের নিশ্চয় বৌধ হইভেছে, যে তবে মহা রাঁজ। ইইউপুত্র বিয়োগে যত- 
পরোনাস্তি দুঃখিত হুইয়| আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না, অতএব দশরথ 

রাজ] স্বর্গে গমন করিলে পর এ রাঁজো অধর্শের প্রাদুর্ভাব হইবে || ২৪ || পাঁপা- 
শয়! কৈকেম়ী ষে এশ্বর্য লৌভে পতি পুজ্র পরিত্যাগ্ধ করিল সেই কুলপাংসনী 
অর্থাৎ কুলীঙ্গারী কি প্রকারে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সক্ষন। হইবে? 

| ২৬ || অথবা সম্যকরূপে প্রতিপাঁলিত হইলেও .যত দিন কৈকেয়ী জীবিত 
থাকিবে ও আমরাও জীবিত থাঁকিব কিন্তু ততদিন উহার রাজ্যে কোন ক্রমেই 

বাম করিব না, ইহ] 'আমর] পুত্র মস্তকম্পর্শন পুর্বক শপথ করিতেছি ॥ ২৭ ॥। 
যখন রামচক্্র অরণ্যবীসে গমন করিয়াছেন তখন মহারাজা প্রাণে বিনই হই- 

বেন কখনই জীবিত থাকিবেন না। অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে রাঁজ। 
দশরথের মৃত্যু হইলে স্ুুতরাৎ রাজ্য খণ্ড বিলোপ হইয়া যাইবেক॥ ২৮ ॥ 

নৃপবর অনর্থক শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ও জানকীকে অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয্ব। লাঙ্গল 

বন্ধন রজ্জ,তে যেমন পণ্ড সকলকে বন্ধন করিয়া কার্য করায় তদ্রপ আমা- 

দিগকে তরতের হস্তে সমপণ করিতেছেন || ২৯ ॥ 



২৯২, রামায়ণ । ৪৫শ,সর্গঃ |] 

রাঘবঞ্ধানুগচ্ছধ্ধং প্রণাশং বাপি গচ্ছত | 

বিষং বাপি বতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাশ্চ ভুগতাঁঃ || ৩০ | 

অন্তুগচ্ছত ব। রামং প্রণাশং বাপি গচ্ছত। 

বিলেপুরেবমার্তীস্তা নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ || ৩১ | 
তথ। স্কিয়ে! রামনিমিত্বমাতুরা 

যথা সুতে ভ্রাতরি বা নিপাতিতে। 

বিলপ্য দীন! কুরুদুর্বিচেতনাঃ 

তাসাং ভুতেভ্যোহ্প্যধিকে। হি রাঘব || ৩২ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে নাগরন্ত্রীবিলাপো 
নাম পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গ? || ৪৫11 

অনুবাদ | 

আমরা সকলে কি অভাগ্য বিশিষ্ট কি ক্ষীণ পুণ্য, চল এক্ষণে আমরা শ্রীরামের 

সহিত অন্থগমন করি, অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি, সকলের পক্ষে 

ইছাই ভাল, তথাপি কৈকেয়ীর অধীনে থাকিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩০ ॥ 
তোমরাও প্রীরাঁমচন্দ্রের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাঁওয়। না হয়,বিষ পান করিয়া মর এক্ষণে 

এই উচিত হয়, ইহা বলিয়া আর্তস্বরে নগরবাসিনী কামিনীগণের! নান! প্রকার 
বিলাপ করিতে 'ল।গিলেন ॥ ১১ 1 আপন সন্তান অথব সহোদর ভাত! 

মরিলে পর লোকে যে প্রকার বিলাপ করিয়া থাঁকে, পুরনারীগণেরণ বিচেতন 

প্রায় শ্রীরানের জন্য কাতর হইয়] তদ্রপ বিলাপ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন, 

যেহেতু রামচন্দ্র তাহাদিগের সন্তান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়তম*হয়েন || ৩২ ॥| 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্য বাঁল্সীকীয় রাঁমাঁয়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
নাগর স্ত্রী বিলাপ নামে পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপন | ৪৫ | 



৪৬শ, সর্গঃ| ] অবোধ্যাকীপ্তঃ | ২১৩ 

ষটচত্বারিংশঃ সঃ 

রামোহপি রাত্রিশেষেণ তেন্বৈ মহদন্তরং | 
জগাম পুরুষব্যাপ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্ || ১ | 

তখৈব গচ্ছতন্তস্য প্রভাত৷ রজনী শুভ। | 
উপাস্যাথ শিবাং সন্ধ্যাং প্রষযৌ রাঘবঃ পুনঃ || ২।| 
তংস্যন্দনমধিষীয় সভাধ্যঃ সপরিচ্ছদ2 | 

শ্রীমতীমাকুলাবর্তীমতরৎ্ তাং মহানদীং || ৩।! 

তামুস্তীর্ষ্য মহাবাহুঃ প্রীমচ্ছিবমকণ্টকং | 
প্রপেদে স মহামার্গমন্বপং শিবং শুভং || ৪|| 

গ্রামান্ সুরুষ্টসীমাংশ্চ পুম্পিতানি বনানি চ। 
পশ্টন্নপি যযৌ শীঘ্র শ্যেনৈরিব হয়োভ্মৈঃ || ৫ || 
হাণন্ বাচো মন্ুষ্যাণাং গ্রামসন্বাসিনাং তদা | 

রাজানং ধিগদশরথং কামস্য বশবর্তিনং | ৬।| 

অনুবাদ । 

পুরুষ প্রধান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ নিদেশ স্মরণ করিয়| সেই যাঁমিন শেষ হইতে 

হইভেই অতিশয় দুরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ রঘুনাথ সেইরূপে গ্রমন করিতে 

করিতে পথিমধ্যে শুভ! রজনী সুপ্রভাতা হইল, তখন তিনি কল্যাণ দায়িনী 

প্রাতঃ সন্ধ্যার আরাঁধন] করিয়। পুনর্ধার গমন করিতে লাগিলেন || ২ || 

্রীরবাম ও সীত। ও লক্ষণ প্রভৃতি পরিবার সমভিব্যাহারে সেই রথারোহণে 

স্থশোভিত তীষণ জলাবর্ত সন্কুলা' সেই মহাঁনদীর 'অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন 

॥ ৩ || মহাবাঁহু রখুবীর সেই মহানদী পাঁর হইয়া লুপ্রীক শুতদায়ক কণ্টক 
শুন্য মনোহর অতিগ্রশস্ত এক উত্তম পথ প্রাপ্ত হইলেন ॥*৪ ॥ শয়চান পক্ষীর 

নায় দ্রুতগামী তুরঙ্গমযুক্ত রথে গমন করিতে করিতে শীরানচন্দ্র হলকর্ধিত ক্ষেত্র 

পরিূত কত কত গ্রাম ও অশেষবিধ ন্ুশোভন পুষ্পিত বন সকল দেখিয়া চদিল- 

লেন &€ ॥ এবং স্কানং গ্রামবাসি মন্তষযদিগেরও নান। প্রকার বাক্য তাহার 

শ্রবণ কুরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তাহার। পরস্পর বলিতেছে যেরাজ।! দশ- 

রথকে ধিক্খাকুক তিনি একান্ত কামের পরুবশ॥ ৬ ॥ 



২৯৪ রামায়ণৎ | ৪৬শ,সর্গ £। ] 

ধিঙ্নৃশীংসাঞ্চ কৈকেয়ীং পাপাং পাপানুবর্তিনীং। 
তীক্ষাং সত্ভিন্নমর্য্যাদাং ক্রুরকর্্মানুসারিণীং || ৭ || 
য! পুভ্রমীদৃশং রাঁজ্ঞে৷ বিবাসয়তি ধার্িকং | 
অরণ্যায় মহাক্মানং নানুক্রোশমতক্দ্িতং || ৮ | 

এত! বাঁচো মনুষ্যাঁণাং শৃণন্নধনি রাঁঘবঃ | 

অচিরেণাভ্যগাদ্বীরঃ কোশলান্ কোশলেশ্বরঃ || ৯।| 
ততে। বেদশ্র্তিং নাম শিবাঁবর্তাং মহানদীং | 
উত্তীর্যাভিমুখঃ প্রীয়াদগন্ত্যাধ্যবিতাং দিশং || ১০ || 
গত্বা চ সুচিরং কাঁলং ততঃ শীতঙ্ঞলাং নদী | 
গোমতাং গোকুলাকীর্ণামতরৎ স ত্বরনিৰ || ১১ ॥ 
গৌঁমতীং সমতিক্রম্য ততঃ প্রজবিতৈর্য য়ৈঃ। 

মর,রহংসাতিরুতাং ততার সর্পিকীৎ নদীং || ১২ | 

অনুবাদ । 

নিষ্ঠুর স্বভাব] পাপীয়সী পাপ কর্ম কারিণী কৈকেয়ী অতিতীক্ষ। তাহাকে থিক্ 
সে কাহারই মর্ধাঁদ রক্ষাকরেনা, কি ক্কুর কর্মের অনুষ্টান করিয়াছে ॥ ৭ | 
যে কৈকেয়ী মহারাজের ঈদৃশ অশেষ গুণনিধাঁন মহাত্মা] পিভৃবৎসল অনলস খার্শিক 

পুত্রকে অকারণ অরণো প্রেরণ করিয়াছে তাহাকে ধিক্্?॥ ৮ ॥ অযোধ্যাপতি 

বীরাবতার রঘুনীথ পথিমধ্যে গ্রামা লৌকদিগের এই প্রকার বিবিধ আক্ষেপ বচন 
পরম্পর। শ্রবণ করিতে অল্পকাল মধোই কোশলদেশকে অতিক্রম করিলেন॥ ১॥ 
অনন্তর অতি বিশাল আবর্ত সন্কুল! বেদশ্রুতি নামে মহাঁনদী উত্তীর্ণ হইয়া যেদিকে 

অগস্তযমুনি অধিবাস করিতেছেন তর্দভিমুখে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে 

লাগিলেন ॥ ১০ ॥ তদনন্তর বহুকাল দক্ষিণাঁভিমুখে গমন করিয়। অতিশয় 

সুশীতল জল। গোঁসমুহে সমাকীর্ণ? গোমতী নামে নদী উত্তীর্ণ হইলেন || ১১ ॥ 
প্রীরামচন্দ্র অতিদ্রতগামী তুরঙ্গমে গোঁতী নদী পার হইয়! সর্পক1 নামে নদীর 
পর পারে গেলেন, এ নদীতে হংসকারওব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ মধুরাস্যরে গাঁন 

করিতেছে এবং মধুর মযুরীর। চারিদিকে তত্তীরে নৃত্য করিতেছে ॥ ১২ ॥ 



৪৬শ, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ২৭৫ 

স মহীং মন্ুন রাজ্ঞা দত্তামিক্ষাকবে পুরা | 

স্ফীতরাক্টীঞ্চ তাং রামে৷ বৈদেহৈ সমদর্শয়ছ || ১৩| 
সুত ইত্যেব চাভাব্য সারখিং তমতীক্ষুশঃ| 
মত্তহংসস্বনঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষর্ষভঃ || ১৪ || 
কদাহং পুনরাগম্য শরয্যাঃ পুম্পিতে বনে | 
মৃগয়াং পধ্যটিষ্যামি পিত্রা মাত্রা চ সঙ্গতঃ || ১৫ || 
রাজবধাঁণণঞ্চ লোকেহন্মিন্নত্যস্থ্য। মৃগয়া বনে। 
কালে রৃতাঁনীং মনু জৈ্ীন্বিনীমভিকাজিত্মণাঁং || ১৬ || 
অত্যর্থনভিকাজ্জীমি মৃখরীং শরযুবনে | 

ইতিহ্েষ। সদা লোকে রাজধিগণসেবিতা || ১৭ || 

স তমধানমিক্ষাকুঃ সর্ববং মধুরজপ্পকঃ। 
তং তমর্থমভিপ্রেক্ষ্য যঝৌ বাক্যমুদীরয়ন || ১৮ || 

অনুবাদ। 

পুর্ববকীলে রাজাধিরাজ মন্ুমহা শয় ইন্ষীকুদিগকে যে প্রদেশ প্রদীন করিয়াছি- 

লেন এক্ষণে তত্রতা জনপদ বাঁলীগণেরী আনন্দে কাঁলযাপন করিতেছেন, রদ্ুনাঁথ 
তাঁহ1 দেখিয়া! আহ্লাদিত চিত্তে বিদেহ নন্দিনীকে দর্শন করাঁইলেন|। ১৩ ॥ মস্ত 
ভৎসেরন্যায় স্থমধুর ত্যর সম্পন্ন পুরুষোত্বম শ্রীমাঁন্ রামচন্দ্র স্থমন্ত্র সারথিকে ৰারস্থার 

সত স্ুত বলিয়া সম্বোধন করিয়| কহিলেন ॥ ১৪ | হে সারথে ! আমি পুনর্কর্বার কবে 

পিতা মাতার সহিত একত্রে নানাবিধ বিকশিত পুষ্প পরিপুর্ণ সরযূর কাঁনন প্রদেশে 
সমাগত হইয়া মৃগয়াঁর জন্য পর্যটন করিয়] বেড়ীইব 111 ১৫ | ইহলোকে যে 
সকল রাঁজর্ষিদিগের মৃগয়! করিবার অভিলাষ আচ, খন্থদ্ধর সৈন্য সামন্ত সমভি- 

ব্যাহারে করিয়া শিক্ষার সময় এই বনে আসিয়] তাহাদিগের মৃগয়। শিক্ষা করা 

কর্তব্য ॥ ১৬ ॥ অতএব হে সাঁরথে! ইহলোৌকে সকল রাজর্ষিরাই সর্বদা 
যেখ।নে মৃগয়ণ শিক্ষা করিয়া] থাকেন, এমন সরযূ বনে সর্বদা আমার মৃগ্রয়া 
করিবার অভিলাষ হয়॥ ১৭ ॥ ইক্ষাকু বংশ প্রদীপ রামচন্দ্র সেই সমুদয় 
পথে এই প্রকার স্সমধুর আলাপ করিতে করিতে এবং পুর্বাতন সেই সকল বিষয় 
সন্দর্শন করিয়া সারথির সহিত মনোহর বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে করিতে 

গমন করিলেন ॥। ১৮ ॥ 



৮৯১৬ রামায়ণৎ |. | ৪৬শ, সর্গঃ| 

যাত্া চামরসঙ্কাশঃ শীন্্রং শীঘ্রপরাক্রমঃ। 
আসসাদ স নায়াহ্ছে শৃঙ্গবেরপুরং মহ || ১৯ || 

তং বদ্ধনিক্্রিংশম্বদারসত্ৃং 

চীরোত্তরাসজধরং যুবানং | 
প্রত্যুদ্যযৌ তত্র নিষাদরাজে! 

গুহঃ সনীলাম্ব দতুল্যবণঃ || ২০ || 

ইত্যাে রাঁমীয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে শৃঙ্গ বেরপুরাভিগমন? 

নাম বট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ | 

অনুবাদ | 

দেবরূপী অসীম পরাক্রমসম্পন্ন শ্রীরামচক্দ্র রথারোহণে জ্রতবেগে গমন করিয়। 
সাঁয়ংকালে অতিবিশাল ও অতি মহান শৃঙ্ষবের পুর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥ 

রহ শ্রী বল্কল পরিধান যুব। পুরুষ কটিদেশে বদ্ধ করবাল শ্রীরামচত্র আগমন 
করিতেছেন এইকথ শ্রবণ করিয়| তথায় নবীন নীলাম্বদ কান্তি, চণ্ডালেশ্বর অতি 

প্রকাণ্ড শরীরী খনুর্বাণ ধারী গুহ মহ্বাবল পরাক্রান্ত, শ্রীরামচক্দরের সমাদর 

করিবার জন্য প্রতুযুদ্টামন করিল ॥ ২০ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্রয বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
সূঙ্গবের পুরীতিগমন নাঁমে ষট্ চত্বারিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৪৬ ॥ 



গধশ,সর্গ:।| . অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ২৯৭ 

সগুচত্বারিংশঃ সর্গ | 
ততক্দ্রিপথগাঁং তত্র শীততৌয়াম শৈবলাঁং | 
দদর্শ রাঘকে! দিব্যা জুপুণ্যামৃষিসেবিতাং | ১ 
পবিত্রসলিলস্পর্শাং হিমব চ্ছৈলসম্ভবহ | 

স্বগতোরণনিঃশ্রেণীং গঙ্জীৎ ভাগীরথীং নদীং || ২ || 
শিশুমারৈশ্চ নব্রৈশ্চ মকরৈশ্চ নিষেবিতাত | 

চ৫সসারসসত্ৈশ্ বারণৈশ্চ নিষেবিভাং ॥| ৩ || 

তামুর্টিসলিলাবন্মন্ববেক্ষ্য মভাঁরথঃ। 
সুমন্ত্রমব্রবীদ্রামো নিবসাঁম ইভদ্য বৈ|1৪ | 
অবিদুরে হায়ং নদ্যা বহছুপুষ্পপ্রবালবাঁন। 

স্থমহানিঙ্গাদীর্ক্ষে। বসামোহত্রৈব সারথে || ৫ 

লঙ্গমণশ্চ স্মন্ত্রশ্চ বাঁদমিতোব রাঘবং | 

উক্ত ওদিজ্দীরক্ষং স্বমন্ত্রোহতিযযৌ হয়ৈ2 1 ও | 

অনুবাদ । 
অনন্তর শ্রীরামচত্দ্র তথা স্ুশীতলঙ্ল। টশবাল রাতিতা শ্রেতন্বগী স্বর্গ সুখ- 

দাঁয়িনী পুণাজননী খর্ষগণ পরিষেবিত। ভাগীরথী মহনিদা গঙ্গাকে সন্দর্শন করি- 

লেন ॥ ১1! যেজলস্পর্শে জীব লোক পবিত্র হয়, ষিন হিমালয় পর্বাতের শিধর 

হইতে সস্ভূত। হইয়াছেন, যিনি স্গুরলোকের ব্ছদ্বার গমনের সোপান স্বকূপা, 

ও ভগীরথের কীর্তিপতাকা গঙ্গানদী শোভা পাইতেছেন || ২. || শিশুমার 

কুঙ্গীর মকর প্রভৃতি জল নীবিজন্তগণ ও হংস সারস কারগুস্গ্রভৃণ্ত জলচর পক্ষি 
গণ খেলিয়] বেড়াইতেছে? এবও জল বহার হন্ষিযথ কর্তৃক পারাম্িত ॥ ৩ 

মহারধী রঘুকুল প্রদীপ রামচন্দ্র সেই তরঙ্রাকুল। ও ভীম্ণণ জলীবর্তময় জন্কু তনয়াঁকে 

সন্দর্শন করিয়। সুমন্ত্রকেবলিজেন, হে সারথে ! অন্য আগর এই স্ডানেই অবস্থান 
করিব ৪ 11 হে সুমনা! এই গঙ্গ।লদীর অন্তদুরে প্রবাল পুঞ্জে পরিবে- 

সত বিকশিত পুষ্প গুচ্ছে পরিশোভিত অভি মান উদ্লণী বক্ষ অথাৎ জ্রীবোৎপ- 

ত্রিকা রগ্ষ যাহাকে জিয়াপুতা বঝে, চল আমক। এ ঃক্ষযলে অদা বাস করিব | ৫11 

শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও স্ুমন্ত্র সারথ রঘ্বুনাথকে উত্তম আজ্ঞা করিয়াছেন এই কথা! 

বন্দিয়। ন্দমন্ত্র অশ্বচীলন1 করতঃ সেক ইন্গুদ! রক্গঘুলে সমাগত ছইলেন 1৬ || 

(৩৮ ) | 



২৯৮ রামায়ণৎ। | ৪৭শ, সর্গঃ | 

রামোহথ গত্ব। তং রম্যং বৃক্ষমিন্ষ্াকুনন্দনঃ | 

রথাদবাতরৎ তম্মাৎ নসীতঃ সহলঙগনণঃ || ৭ || 
স্মন্ত্রোথাবতীধ্যৈৰ মেচয়িত্বা হয়োতমান । 
রক্ষমূলগতং রামমুপতস্তে কৃতাঞ্জলিঃ || ১৮ | 

তত্র রাজা নিষাদানাৎ রামস্ত দিত? সখ! | 

ধার্শিকঃ সত্যবাদী চ গুহো নাম মহাঁবলঃ | ৯।। 

স প্রন পুরুষব্যাপ্রং রামং বিষয়মাগতৎ | 

রদ্বৈঃ পরিরৃতোহমাতোজ্ঞ তিতিস্গাভ্যুপাগমহ্ || ১০ || 

ততে! নিষাদাধিপতিং দুষ্ট দুরাদ্পন্থিতং। 

পহ সৌমিত্রীণা রামঃ সমাগচ্ছদগা হেন সঃ1) ১১।। 
তমশন্ৎ সংপরিষ্জা গুজে রাঘবমব্রবী। 
যথাযোধা তথেদং জে প্ররং কিন্কুরবাণি তে || ১২ | 

অনুবাদ । 

অনন্তর ইন্ফ্বাক্ু কুলনন্দন গ্রীরাঁমচন্দ্র, সেই রমণীয় রুক্ষ মুলে উপস্থিত 

ইয়। সীভ1 ও লক্ষণ মমভিব্যাহারে রথে হইতে অবতীর্ণ হইলেন || ৭ || 

তদনন্তর সুমন্ত্র সারথিও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়। তত্ক্ষণাঁ সেই মকল অশ্ববরকে 

্থ হইতে মোচন কারয়। রুক্ষ মুলে অবস্থিত শ্ীরামচন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলি- 

পুটে দণ্ডায়মীন হইয়া রহিলেন 1 ৮ || রামচক্দ্রের প্রিয়সখ অতি ধর্মশীল 

সত্যবাদী মহাবল পরাক্রান্ত গুহনামে নিষাঁদরাঁজ, পুরুষোত্তম শ্রীরাঁমচন্দ্র সন্সিকটে 
সমাগত হইয়াছেন শ্রবণ মান অতি সত্ব বদ্ধ বদ্ধ মন্ত্রিবর্গ ও জ্ঞাতিকুলে পরি- 
বেন্টিত হইয়! তথায় তাঁহার নিকট আঁগমন করিলেন || ৯ | ১০ || অনন্তর 
শ্ীরঘুনাথ রর হইতে ৮গাঁল রাজাকে সমাগত দেখিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে 

প্টছের সহিত মিলিত হইলেন | ১১ || ণিষাদরাজ গুহ শ্রীরাঁমচন্দ্রকে 

গতি কাতর দেখিয়1! আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, হে খে! যেমম আপনার 

অযোধ্যা নগরী তেমনিই এই পুরী জ্তানিবেন, কোঁনমন্চে ভিন্ন বোধ করিবেন 

ন/, আমাকে মন্মতি করুন, কি করিব ১৯) 



৪৭শ, সর্গঃ | ; অযোধ্যাকাও£ ! ২৯৯ 

স শুচীন্যন্নপানানি গুণবন্তি চ রাঘবে | 

অর্থঞ্চোপানয়ৎ ক্ষিপ্রং বাক্যঞ্চেদমুবাঁচ হ।| ১৩।। 

তক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেরঞ্ লেম্ঞ্চেদমুপস্থিতং | 

শয়নানি চ মৃখ্যানি বাজিনাং যবনন্তথা || ১৪ || 

স্বাগত তে মভাঁবাহোৌ তবেয়মখিলা মহী | 

বয়ং প্রেষ্য। ভবন্ ভর্তা সাধু রাম প্রশীধি নঃ || ১৫ || 

আন্ঞরপর় মহাবাহে। যথেখং রঘুনন্দন | 

যথা স্বকৎ তথেদং তে পুরং কিঙ্করবাণি তে || ১৬।! 

গুহমেবং ক্রবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবখচ হ। 

অর্চিত। মানিতাঁশ্চৈৰ সর্ববথা ভবতাবয়ং || ১৭11 

পঞ্ঠ্যামভিগতঞ্চেনং শ্নেহাদান্ার মুর্ধনি | 
ভুজাভ্যাং সাধুরত্তাভ্যাং পীন্ডয়ন্ বাক্যমব্রবী্ || ১৮ || 

অনুবাদ | 

গুহ রাঁজ। শরামচন্দ্রের জনা বিশুদ্ধ ও গুণযুত্ত অন্ন পানাদি আনয়ন করতঃ 
অতি সত্বর অর্থ প্রদানারথ উপকরণ সংগ্রহ করিয়! আনিয়। এই কথ! বলিলেন 

॥ ১৩ | হে জানকীনাথ ! চর্ব্বা চোষ্য লেহ্য পেয় এই চতুর্বিধ খাদ্য উপস্থিত 

হইয়াছে, উত্কৃষ্ট শষ্য? সকল প্রস্তুত করিয়। আনিয়াছি, এবং অশ্বদিগের আহারের 

জন্য অপরিমিত তৃণ সকল সংগ্রহ হইয়াছে ॥ ১৪ || স্বাগত সম্তাষ1 করণানন্তর গুহ 

বলিলেন, হে মহাবাছে। গ্রারামচন্দ্র ! এই সমগ্রাপৃথিবীই আপনার, আমবাঁসকলে 

আপনার আজ্ঞাকারি রহিয়াছি, আপনি আমাদিগের ভর্তা, আমাদিগকে অন্থুমতি 

করুন, কিকরিব। ১৫ || হে মহাবাহে। রঘ্বুপতে! আপনর যাহ! অতিরুচি 

হয় আজ্ঞ| করুন্, যেমন আপনার অযোধ্যা নগরী তেমনিউ এই পুরী জানিবেন, 

আঁজ্ঞ। করুন আপনার কি করিতে হইবে ॥ ১৬ 11 যখন গুহ এই প্রকার কথ! 

বলিতে লাগিলেন, তখন প্রীরামচন্দ্র তাহাকে বলি লেন, হে সখে ! আপনি 

আমাদিশের সর্বাতোৌতভাবে সমাদর করিতেছেন, আমর ভৌমা কর্তৃক পুক্রিত 

ও সম্মানিত হইলাম |; ১৭ 11 পাদচারে সনাগত গুহকে স্সেহপ্রযুক্ত রামচজ্্র 

তাঁহার মন্তকের আত্রাণ লইয়! অভি স্ুরুত্ত গোলাকার স্ববান্যুগল দ্বারা গারতর 

আলিঙ্গন করতঃ ভাহাকে এহ কথ। কছিলেন। ১৮) 



৩৬৩ রামায়ণৎ । | ৪৭শ,সর্গঃ। 

দিন্ট্যেহ গুহ পশ্যামি ত্বীমরোগং সবাহ্ধবং | 

অপি তে বুশলং রাষ্টে মিত্রেঘু চ ধনেনু চ|1 ১৯।! 
যদিদং ভবত। কিঞ্চিৎ, প্রাভ্যর্থসুপকম্পিতং | 

সব্বং তদনুজীনামি ন ভি বর্তে প্রতিগ্রহে || ২০ | 

কুশটারাম্বরধরং ফলমুলাশনঞ্চ মাং । 
বিদ্ধি গুণিভিতঃ ধশ্মে তাপসহ বনগোঁচরং | ২১ || 

আশ্বানাৎ যবসেনাহমথণ নান্যেন কেনটিশ | 

এতাবতীন্ু* ভবত। ভাববামি সুপুজিত? | ২৯ 11 

এতে হি দয়িত। রাজ্জঃ পিতুর্দঘশরথস্ত মে! 

এতৈশ্চ পুজিতৈরশৈৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চিতঃ || ২৩ ।| 
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ যবসঞ্চেব সোহন্থশাৎ। 

গুহস্তব্রৈব পুরুষাস্ত রিতং দীরতামিতি || ২৪ |! 

অনুবাদ । 

হে সখেগুহ ! অদা এখানে আলিয়া আমি বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমাকে 

অরোগী দেখেয়! সুখী হইলাম, তোমার রাঁজ্যের ও মিত্রের ও সম্পত্তি গ্রভাতি 
সন্গল বিষয়ের কেমন মঙ্গল বলহ ?|| ১৯ || আমার তির জন্য তুমি যাহ! কিছু 
উপস্থিত করিয়াছ, সেই সমস্ত সন্দর্শন করিয়] সন্ভই হুইয়। অন্থুনতি করিতেছি, ছে 

সথে ! অমি এই বাঁলতেছি থে ভোমার নিকটে প্রতিগ্রহ স্বীকার করিব না ॥ ২০ ॥ 

আমি কুশচীরের বন্ত্র পারধান করিয়া ফলমুল তোজনে কালযাপন করিতেছি, 

অতএব এক্ষণে আমাকে বাঁনপ্রস্থ ধল্শ পথাবলম্ী ভাপন বলিয়া জবান করহ || ২১।। 

কেবল অশ্বদদগের আহারের জন্য তোমার .নিকট ঘাসের প্রার্থা হইলাম অন্য 
কোন দ্রব্য আমার প্রার্থন] নাই, এই অশ্বগণকে ভূণ দানেই আমি তোমার নিকট 

সম্যক্ রূপে স্সুপুজিত হইব ॥। ২২ || এই কয়েকটী অশ্ব মহারাজ পিত। দশরখের 

অতিশয় প্রুয় ও আদরণীয়, অতএব এই অশ্বগুলি পু'জত হইলেই আমার পুজিত 
কওয়হইল।। ২৩ || প্ীরামচন্দ্র অশ্বগণের জন্য ঘাসও জল দানের অস্থমতি 

করিলেন, গুহ বাজাও আত্মীয় পুরুষদিগকে তথায় সত্বর আদেশ করিলেন 

যে অশ্বদিথরকে ভণ ও "ানীগ জল আনিয়! দাও '। ২৪ )। 



বশ, সর্গঃ। ] অযোধ্যাকাণ্ড। ৩৪১ 

ভতম্চীরোভরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্থাস্থ পশ্চিমাং | 
জলমেবাঁদদে রীমো লক্ষমণেনীনৃতং স্বয়ং || ২৫ | 
তন্ত ভূমৌ শয়ীনস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লঙ্মণঃ । 
সভাব্যস্য ততঃ পশ্চাঁহ তস্থৌ বৃক্ষমুপাত্িতঃ || ২৬ || 
গুহোহপি সহ স্ততেন সৌমিত্রিমনুভাব্য চ| 
অন্বজাগ্রৎ ততো রামমপ্রমত্তে। ধনৃর্ধরঃ || ২৭ | 

তথ। শয়ানস্য তু তস্য ধীমতে! যশস্থিনোদাশরখের্মহা তন | 
'অদৃউদ্ঃখস্য স্থুখোচিতস্য স। তদ। ব্যতাযার স্থুখেন শর্বরী || ২৮ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইঙ্গৃদীমূলনিবাসো 
নাম সগুচত্বারিংশঃ সর্গঃ || ৪৭ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর পীরামচন্দ্র কুশময় বসনের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিয়া সায়ং সন্ধাযা সমাঁ- 
গন করিলেন, লক্ষ্ষন স্বয়ং জল আহরণ করিয়। তাহাকে প্রদান করিলে পর 

রাম তাহ] গ্রহণ করিলেন |॥ ২৫ 1 পরে রম্বুনাথ জানকী সমভিবাাহ]রে ভূমি 

শযায় শন করল পর লক্ষণ পাদপদ্মদয় প্রক্ষালন করিয়। ভাহার 

পশ্চ1ৎ আসিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিলেন।। ২৬ 1 তদনশ্তর 

গুহ রাজ' স্ুমন্ত্র সারথির সহিত একত্রিত হইয়] লক্ষণের সন্াষণ করতঃ সাঁব- 

ধানে ধন্ুব্বীণ ধারণ পুর্ববক্ রঘুন।থের রক্ষণাবেক্ষণে জাগরূক থাকিলেন | ২৭ || 

সুবুদ্ধি সম্পন্ন, মহ হশন্বী, অতি মহাত্া।, দশরথ নন্দন প্রীরামচত্্র কখন ছুঃখ 

দশন করেন নাই চিরস্থখেই কালাতিপাভ করিয়াছেন, তথাপি এইরূপে শয়ন 

করিয়। তখন সেই রাত্রিকে পরমস্ুখবোধে অতিবাহন করিতে লাগিলেন ।। ২৮॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংছিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

ইন্ত্রদীযুলে নিবসতি নামে সগুচত্বরিংশ সগ সমাপন | ৪৭ ॥। 



৩৬২ রামায়ণ । ১৮শ, সগঃ | 

অফ্টাচত্বারিংশঃ সগঃ | 

তং জাএতমদন্তেন ভ্রাতুরর্থায় লঞ্গণং | 

গুহঃ শৌকাভিসন্তপ্তে। বাক্যমেতছুবাচ হ || ১|| 
ইরং তাত নুখা৷ শধ্য। ত্বদর্থমুপকপ্পিতা | 
প্রত্যাশ্বথসিহি সাঁধস্যাঁং রাঁজপুজ্র নিশামিমাং | ২|| 
উচিতোহয়ং জনঃ সব্বঃ ক্রেশানং ত্বং স্বখোচিতঃ | 

খপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামি কাকুৎস্থস্য নিশামিমাং || ৩1 
ন হি রাদীৎ প্রিরতরো মমীন্তি ভূবি মানবঃ। 
প্রতীহি তদিদং সতাং বীর সত্যেন তে শপে |) ৪ | 

অস্য প্রসাদাঁদাশংসে লোকেহন্মিন্ স্থমহদঘশঃ। 
সর্্মীবাপ্তিঞ্চ মহতীমর্থ সিদ্ধিপ্চ পুষ্কলাং || ৫ | 
নোহহং প্রিরসখং রামং শয়ানং সহ সীতয়। | 

রক্ষিষ্যামি ধন্তম্পাণিঃ সর্বতে। জ্ঞবীতিভিঃ সহ || ৬ | 

অনুবাদ । 

জোষ্ট ভ্রাঁত] রামচন্দ্রের মঙ্গল জনা লক্ষণ নিরহঙ্কতচিত্তে জাগ্রত রহিয়াছে শ, 

দেখিয়। গুহ শোকে অতিশয় কাতর হুইয়। তাঁহঙ্ককে এই কথ] বলিলেন ১ | 
ছে তাত লক্ষণ হে রাজ পুভ্র! তোমার জন্যে এই দুর্ধ ফেণননতাশ্য| প্রস্তুত রহি- 

য্াছে,এই শয্যায় স্বচ্ছন্দে শয়ন করিয়] এই রাত্রি অতি বাহন করহ।। হ || 

আপনি কখন কোন রূপে ক্রেশ সহ্য করেন নাই, শ্ারামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ 

জন্য এই সমস্ত জনগণ সমভিব্যাছারে আমি এই রাত্রি জাগরণ করিয়া 

থাকিব তুমি শয়ন কর ৩ ॥| হেবীর সৌমিত্র! আমি নিশ্চয় বলিতেছি 
পর/মচক্্র হইতে আমার প্রিয়তম পুরুষ পৃথিবীতে আর কেহই নাই, আলি 

যথার্থ তোমার শপথ করিয়া কছিতেছি আমার এই কথায় তুমি বিশ্বীস করছ 

|| ৪ ॥ এই শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে আমি ইহ লোকে ঈদৃশ/বিশুদ্ধ মহদ্যশে। লাঁত 

করিয়াছি, ও পরোলোকার্থ সুমহান ধর্ম প্রাণ্ড হইয়াছি, এবং অতুল সম্প- 

ভিও প্রাপ্ত হইয়াছি।। € | অতএব আমি ধস্কর্ববাণ ধারণ পুর্বক জ্ঞাতি- 

কুল সমভিব্যাহীরে জাঁনকী দেবার সহিত শম্মিত গ্রিয়সখ1 ভীরাম চক্রের চত- 

দ্দিক রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছি। ৬ 11 
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নহি নোহবিদিতং কিঞ্চদিনেহম্মিং্চরতাং বদ | 

চতুরজং হাপি বলং সু মহৎ প্রসহেমহি || ৭ | 

লক্ষনণস্তমুবীচেদং রক্ষ্যমাণীস্তয়ানঘ | 

এ বয়ং সর্ধ্বে জাগৃমঃ কিন্তু চিন্তয়! || ৮ || 

থং দৃশরথৌ ভূমৌ শয়নে সহ সতয়! | 
শক্য! নিদ্রা ময়া লব্ধ জীবিতং বা সুখানি বা! || ৯ | 

যো ন দেবানুরৈঃ শক্যঃ প্রসোচ,ং সহিতৈযু'খি | 
তং পশ্ঠ গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ ই ভারধ্য়া || ১০1 
যে মাত্রা তপনা লব্ষে। বিবিধৈশ্চ মহাত্রতৈঃ। 
একো দশরথস্যেষ পুজ্রঃ সদ্রশলক্ষণঃ 11 ১১ || 

অসুবাদ। 

হে লক্ষণ! আমরা এই বনে সর্বদাই বিচরণ করিয়াথাকি, ডতরাং বনমধ্যে 

যেখানে যাহ] আছে, তাহা আমাদিগের অবিদিত কিছুই নাই, যদি এখানে 
সহস1 চতুরঙ্গিনী শত্রু সেনা উপস্থিত হয় আমরা ভাহ। সহ্য করিয়া নিবারণ 
করিতে পারিৰ ॥ ৭ 1 লক্ষণ গুছের এই কথ শুনিক়| বলিলেন, হে নিষ্পাপ [ 

তৃমি আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, ভালই কিন্তু আমর1 যে এখানে ভীত 

হইয়। সকলে জাগ্রত রহিয়াছি এমত নে কেবল চিন্তায় নিদ্রা! হয় না এই মাত্র 

সুতরাং জাগ্রত রহিয়াছি ॥ ৮ ॥ রঘুনাথ জানকীর সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়! 
রহিয়াছেন, আমি কেমন করে নিড্র। যাইতে পারি, আর কেমন করেই বা জীবিত 

স্থখ লাত করিভে পারি?|| ৯ ॥ হে গুহ নিষাদ রাজন! সকল দেবাস্থুর এক- 
জিত হইয়! সংগ্রামে যে গ্তরীরামচক্ত্রের প্রতাপ মহ্য করিতে শক্ত হয় না, দেখ 
দেখি, তিনিই আপন ভার্ধাঁর সহিত শ্ুখে তৃণ শয্যায় শয়ন করিয়| রহিয়াছেন ॥ 

অর্থাৎ রাম বাহুবলে আশ্রিত আমরণ কাহাকেও ভয় করি ন। ১০1 কৌশলা। 
জননী বিবিধ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাম এবং কঠোর তপস্য। করিয়া এই সত্য 
ব্রতপরধষণ শ্রীরামচক্্রফে লাভ করিয়াছেন, এবং সমস্ত লক্ষণাঁক্রাস্ত রামচন্দ্র 
পিত। শরতের এক মাত্র প্রেমাস্পদ সদৃশ পুজ হয়েন।1। ১১7 
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অস্মিন্ প্রত্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি | 
বিধবা মেদিনী নুনং ক্ষিগ্রমেব ভবিষ্যতি || ১২ | 
বিনদ্য নুমহীনাদং শ্রমে ণাবনতাঃ ভ্দ্রিয়ঃ | 

মুকা। ইব স্থিতা নুন মহাঁরাজনিবেশনে || ১৩ ॥ 
কৌশল্যা চাপি রাঁজা চ তখৈব জননী মম 

নীশংসে বদি জীবন্তি সর্রেতে শর্ধরীমিমীং || ১৪ || 

জীবেদ্াপি হি মাতা মে শক্রপ্ন্যান্ববেক্ষরা | 
এত দুখং হি কৌশল্য। বিবৎসা ন সহিষ্যতি || ১৫ || 

অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখা লোৌকভয়াবহা | 

রামব্যননসন্তগা। পুরী সাপি বিনজ্্যতি || ১৬ || 

অন্ববাদ 

ঈদৃশ প্রিয় সন্তান শ্রীরামচক্্র যখন অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, তখন কোন- 
তেই কে।যলাখিপতি মহারাজ] দশরথ আর অধিককাল জীবিত খাকিবেন না, 

নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে এই পৃণ্থবী অতিসন্র অনাথ] হইবেন, তাহাতে আর কোন 

সন্দেহ নাই ॥ ১২ 1 রঘুনাথের বনগমনে রাজ তবনে, পুরনীরীগ্রণের! 

উচ্চৈঃস্বরে সুমহান বিলাপ ও পরিতাপ করিয়' পরিশ্রমে অধোনদনে মবকের 
নায় নিণ্য় অবস্থান করিতেছেন || ১৩ 11 শ্রীরাম মাতা ক্ৌশলা। দেবী, 

ও পিভা দশরখ ও মদীয়। জননী সুমিত্রা দবী প্রভৃতি সকলে যে এই যামিনী 
জীবিত থাঁকিবেন* ইছ1 আঁমি কোনমতেই বলিতে পানর না।। ১৪ 1 বরং 

আমার জননী সুমিত্র] দেবী কনিষ্ঠ সন্তান শক্রপ্থের মুখ।বলোকন করিয়া জীবত 
থাকিলেও পাকিতে পাঁরেন, কিন্তু কৌশলা] দেবী পুজ্রবচ্ছেদে কোনমতেই 
এদুঃখ সহায করিতে পারিবেন না] ১৪ || অযোধ্য। নগরীর যাবতীয় লোক 
শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অস্থুগত যেই অস্থরক্ত জনে আকীর্না অযোধ্য। পুরী প্রীরাম 
জন) পরম সুখেরস্থান হইয়াছিল, এক্ষণে জীনকীনাথের বিরছে 0ন1কে সন্ত 

লেই নগরী ভ্ানগণের ভয়দামিনী ক্ইয়। বিনষ্ট হছুইরেন 1 ১৬ | 
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অতিক্রান্ত মতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথং। 
রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে ন ভবিষ্যতি || ১৭ || 
সিদ্ধার্থঃ পিতরং বৃদ্ধং তন্মিন্ কালে হ্য.পস্থিতে। 
প্রেতকার্য্যেষু সর্বেষু সকরিধ্যতি রাঘবঃ || ১৮ || 
রম্যচত্বরসংস্থানাঁং সুবিভক্তমহাপথাঁং। 

হর্স প্রীসাদসন্বাধাঁং গণিকাঁবরশোতিতাং || ১৯ | 
রথাশ্বগজসম্বাঁধাং তুর্য্যঘোষনিনাদিতাং | .. 
সর্ববকল্যা৭সম্পন্নাং হু পুউজনাকুলাং || ২০ || 
আরামোদ্যানসংপুর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীং 1 
সুখিনো বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্দাম || ২১ | 

অনুবাদ | 

আমাঁদিগের পিতা দশরথের কতশত অভিমত মনোরথ বিদ্ধি না হওয়াঁতে 

এবং শ্রীরামচন্দ্রকে রীজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিস! নিশ্চয়ই তিনি কাঁল 
গ্রাদে পতিত হইবেন ॥ ১৭ || পিতার সেইকাঁল উপস্থিত হইলে পর রদ্বুনাথ 

কৃতকার্ধ্য হুইয়] ব্বদ্ধ পিতার ওঁদ্ধ দেহিক কার্যের সময় ভীঁহার সৎকার করি- 

বেন ॥ ৯৮ ॥ তখন আর অধোধ্যানগরের শোৌভার সীমা থাকিলে না. শদাহর 

প্রাঙ্গন ভূমি শোভিত হইবে, চারিদিকে গমনাগমন জন্য রাজপথ সকল 
পরিষ্কৃত হইবে, যে সকল অটউ্টালিক! আছে তাহা হইতে আরও ঘনঘন প্রাসাদ 
সকল নির্ট্িত হইবে, বারবিলাধিনীরা নাঁনালক্গারে ভূষিত হইয়া বাতায়ন 
প্রদেশে বার দিয়] বসিবে | ১৯ ॥ জর্দা রথে ঘোটকে ও হভ্ভীতে .ব্বাজপথ 

পরিব্যাণ্ড থাকিবে, চারিদিকে! সতত নানা বিধ বাদ্োোদ্যম হইবে, সকলেই 

নান! প্রকার কল্যাণে পরিপূর্ণ থাকিবে, ও হ্ৃষ্ট পট লোক সমুছে নগরী পরিব্ত 
হইবে ॥ ২০ ॥ উপবন ও উদ্যান শ্রেণীতে নানা স্থান পরিপুর্ণ হইবে, 

স্থানে স্থানে সমাজ ও উত্সব শালায় অযোধা। সুশোভিত হইবে, ভখন পিতাঁর 
এই রাজধাণীতে সকলেই পরম নুখে কাঁলাতিপাত করিবেক ॥ ২১ ॥ 

(৩৯ ) 



১০৬ রামায়ণৎ । | ৪৮শ, সর্গঃ | 

অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ং কুশলিনে বয়ং। 

নির্ত্তে বনবাসেহস্মিননযোধ্যাং প্রবিশেমহি || ২২ | 

পরিদেবয়তশ্চৈবং ছুঃখার্স্য মহাত্মনঃ | 

তিষ্ঠতে। রাঁজপুভ্রস্য শর্ধবরী সাত্যবর্ভৃত || ২৩ || 
তথা তু তথ্যং ক্রবতি প্রজাহিতং 

নরেন্দ্রপুভ্রেহধিকসৌদাদা হঃ | 

মুমোচ বাম্পং ব্যথয়াতিপীড়িতে 

জরাতৃরো নীগ ইবাভিপীড়িতং || ২৪ | 

ইতাষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সৌমিত্রিবিলাপো। 

নাম অফ্চতীরিংশঃ সর্গঃ || ৪৮ | 

অনুবাদ | 

আমর। সত্যাসন্ধ গ্রীরীজচক্দ্রের সহিত বনে আমিয়াঁছি, বনেতেই সুখে থাকিব, 

এই বনবশসের কাল অভীত হইলে পর আমরণ? পুনর্বার অযোধ্যা নগরে প্রবিষ্ট 

হইব ॥ ২২ ॥ গুহরাজ এই রূপে বিলাপ পরায়ণ নৃপ নন্দন পরম দুঃখিত 

মহান্সা লক্ষণের নিকট অবস্থিত হইয়া! অণ্ত কাতর ভাবে প্লেই যামিনী যাপন 

করিতে লাগলেন ॥ ২৩ ॥ রাজকুমার গুহে'র নিকট গুজাঁণদগের হিতকর এই 

প্রকার তথা কথ। সকল বলিলে পর গুহ অতিন্দেনায় পীড়িত হয়া অশ্রুজল 

মোচন করিতে লাগলেন, এবং জরিত সর্পের ন্যান্ত বেদনাযুত্র হই.লন, অথন] 

জরাকাতর পাঁড়িত হস্তী যেমন নয়নবাণর পরিতাঁগ করতে থাকে, তদ্রপ চণ্ডাল 
পতিগুহ অধিক সৌহার্দ বশতঃ তাহার কথায় অতিশয় বাখিত হইয়। নেতরজল 
প।রত্যাগ করিতে লাগলেন।। ২৪ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সত্য বান্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকণ্ডে 
মৌমিত্রি বিলাপ নামে অ্টচঙ্থারিংশ সর্গ সমাপন ॥ ৪৮ ॥ 



৪৯শা, সর্থ | অযোধ্যাকীণ্ডঃ। ৩০৭ 

নবচত্ব্খরিংশঃ সর্গ£ |. 

প্রভাতায়াং তু শর্বধ্যাং পৃথ্বক্ষা মহাযশাঃ। 
উবাচ রাঁমঃ সৌমিত্রিং লঙ্গণং ভ্রাতরং শুভং || ১|| 
ভাস্করোদয়কাঁলোহয়ং গতাঙ্ভগবতী নিশ। | 
অসৌ সুন্ধষ্টো বিহগঃ কোৌকিলস্তীত কুজতি || ২|| 
বহিাঞ্চেব নির্ঘেষধঃ আঁয়তে নদতাঁং বনে | 
তরামো। জাক্রুবীং সৌম্য শীন্্ং নাগরগামিনীং || ৩ 
বিজ্ঞীয় রামস্ত মতং সৌমিত্রির্শিত্রনন্দনঃ | 
গুহমামন্ত্র্য সুতঞ্চ সোহতিষ্ঠস্ভা তুরগ্রতঃ || ৪11 
ততঃ কলাপৌ সংনহ্য খড়েনী বন্ধ৷ চ ধন্থিনৌ | 
জগ্মতুর্ধেন গঙ্গাং বৈ সীতয়। সহ রাঘবৌ || ৫ || 
রাঁমমেব তু ধর্মমজ্ঞমভিবীক্ষ্য বিনীতবৎ | 
কিমহং করবাণীতি সুতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীতৎ || ৬ || 

অনুবাদ | 

রজনী প্রভীতী হইলে পর বিশাল হৃদয় মহাযশন্বী শ্রীরামচন্দ্র একান্ত অনুগত 

স্্মত্রাকৃমার অন্থুজ ভ্রাত। লক্মমণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ 11 হে প্রীণা- 

ধিক ভ্রাতঃ ! ভগবান্ আদিত্য দেবের উদয়কাল উপস্থিত ভগবতী ত্রিষাম। প্রভাভ 

গ্রায়। ভইয়াছে, এই সকল বিঙ্গকুলের। হৃক্ট হইয়] সুমধুব কোলাহল ধনি করি- 

তেছে,কোকিলেরা কুহ্ুরবে গান করিতেছে | ২ ॥ হো প্রিয়দর্শন! বনের চতুর্দিকে 

শিখীবর্গের কেকাবর শ্রবণঞ্গোচর হইতেছে, অতএক আর বিলম্ষে প্রয়োজন নাই, 

এই সময় আমর] পুণ্যসলিলা সাগর গাঁমিনী ভগবতী জদ্কুতনয়] ভাগীরথী উক্তীর্ঘ 
হঈউ| ২৩ ॥ মিত্রদিগের আনন্দবহ স্ুমিআনন্দন জঙ্ম্মণ শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় 

অবগ্ৃত হইয়। গুহরাজকে ও স্ুমস্ত্র সারথিকে সন্ভাঁষণ করতঃ রথুনাথের পুরোভাগে 

অনস্থিত হইলেন || ৪ ॥ অনন্তগ্র ধন্ুর্ববাণ ধারী রঘ্ুকুলপ্রদীপ উভয় ভ্রাত! 
তম্থরাঁণ পরিধান পুর্ববক এবং খড়ীদ্বয় সংবদ্ধ হইয়|গ্যে পথে গঙ্গীতীরে গমন 
করিতে পার যায় সেই পথে ভ্তানকী সহত গমন করিলেন ॥ ৫ 11 সুমন্ত্র সারখি 

বিনীততাবে ধঙ্মপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এক দৃক্টে দৃষ্টিপাত করিয়া করযোঁড়ে 

বলিতে লাগিলেন হে রঘুবীর ! আশি এক্ণে কিকরিব আজ্ঞা করুন ॥ ৬ ॥ 



৩০1৮ রামায়ণৎ [ ৪৯শ, সর্গঃ | 

নিবর্তৃস্বেত্যুবঁচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম | 
যাঁনেন পঞ্ভযবামেবাহং গমিষ্যামি মহাঁবনং || ৭ || 

আ'ত্মানং ত্ৃভ্যনুজ্ঞাতং বিজ্ঞারার্তঃ স সারখিঃ1 
সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাভ্রমিদক্টবচনমব্রবীৎ || ৮ || 
অতর্কিতোঁহয়ং লোকেষু পুরুষেণেহ কেনচিৎ | 
তব সভ্রাভৃভীধ্যস্ বাসঃ প্রাক্কৃতবদ্ধনে || ৯|| 
ন মন্যে ব্রহ্মচর্ষ্যেইস্তি প্রাধীতে বা ফলোদয়ঃ | 

সার্দবার্জবয়েশর্বাপি ত্বাঞ্ষেদ্যসনমাগ্মৎ || ১০ | 
সহ রাঘব বৈদেহা ভ্রাত্রা চ ত্বং বনে বসন্ 
গতি প্রাপ্দ্যস্তরণ্যেষু ত্রীললে কান্ বিজয়নিৰ 1| ১১ || 
বয়ং খলু হত। বীর যে ত্বয়। পরিবজ্জিতাঃ | 
কৈকেধ্যা বশমেব্যানঃ পাপায়। ছুঃখভাগিনঃ || ১২ || 

অনুবাদ | 

আবরাঁমচক্্র সাঁরথিকে বলিলেন, তুমি এখান হইতে নিবর্ত হও আমার সমভি- 

ব্যাহীরে আর আসিবার প্রয়োজন নাই, আমার পক্ষে এই অনেক হইয়াছে, এক্ষণে 

আর যাঁন বাহনের আবশ্যক নাই, আমি পদব্রজেই মহ্ারণ্যে গমন করিব || ৭ ॥ 

যখন স্রমন্ত্রসারথি দেখিলেন,রঘুনাথ আমাকে সঙ্গে বাইতে নিবারণ করিলেন তখন 

অতিশয় কাঁতর হুইয়। সুমন্ত্র পুরুষ প্রধান শ্রীরমচন্দ্রকে এই কথ। বলিলেন | ৮ ॥ 

হে রছুবীর ! ইহলোকে কোন লোকই এমন অস্থমান করিতে পারে মাই ধে 
সামান্য লোকের ন্যায় পত্তী ও ভাত? সমভিব্যাহারে তোমাকে বনচাঁরী হইতে 
হইবে ৯ ॥ হেজ্ীরান! যখন তোমাকে এই বনবাসরূপ বিপদীপন্ন হইতে 

হইল, তখন আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে কি ব্রদ্ষচর্যয, কি বেদাধ্যাক়ন। কি ধীরত। 
কি সরলতা কিছুতেই ,কিছু ফলোদয় নাই, বাঁ শক্ষে কটাক্ষ করায় এই অর্থ হয় যে 
তোমার কেবল আপনার মৃছ্বুতা ও সরলত1 জন্যই এই বিপৎ সমাগত হইল, 
॥ ৯৬ ॥ হে সীতাপতে! আপনি নিধি অরণ্য মধ্যে বিদেহনশ্বিমী ও 

স্থমিতরীন্দনের সহিত অধস্থান করতঃ ভ্রিলৌক বিজয়ীর ন্যায় কল্যাণদাঁয়িনী 

গভি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১১ ॥ হেবীর! তুমি পরিত্যাগ করাতে পরিত্যক্ত হইয়া 

আমর] জীবিত থবকিয়াও মৃতপ্রায় হইলাম, কেন না চিরকাঁল পরম ছুঃখিত হইয়। 
পাঁপাশয়। ছুরাঁচার। কৈকেয়ীর বশেই খাঁকিতে হইল ॥ ১২ ॥ 



৪৯মা, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৩০৯ 

ইতি ব্রবনাতবমঃ স্ুমন্ত্রঃ সারধিস্তুদা | 
দৃষ্টা বনগতং রাঁমং রুরোদ ভূশছুংখিতঃ || ১৩ 
ততো বিগতবাজ্পং তং দৃষ্টা স্গৃষ্টোদকং শুচি। 
রামঃ সুমধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ হ.|| ১৪] 

ইক্ষাকুণাং সুহৃদন্য ভূয়া ভুল্যো ন বিদ্যতে | 
যথ। রাজা দশরথে। মাং ন শোচে তথা কুরু || ১৫|| 

ছুঃখোপহত চেত। হি বুদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ | 

মদিয়োগাচ্চ সন্তপ্তস্তম্মাদেবং ব্রবীম্যহং | ১৬ || 

যদ্ঘদাঁজ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহাছ্যতিঃ | 

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্ধং তৎ তৎ কাধ্যমশঙ্কয়া || ১৭ || 

এতদর্থং হি রাজ্যণনি প্রশংসন্তি নরেশ্বরাঃ | 

যদেষাঁং সর্বকামেষু মনে ন প্রতিহন্যতে || ১৮ || 

অনুবাদ | 

তখন নির্ষেদ প্রাপ্ত সুমন্ত্র সারথি শ্রীরামচন্দ্রকে বনে গমন করিতে দেখিয়া 

এই সকল কথা বলিতে বলিতে গাঁড় দুঃখে দুঃখিত হইয়া অতিশয় রোদন 

করিতে লাগিলেন ॥। ১৩ ॥ অনন্তর রঘ্বনাথ স্ুমন্ত্রের নেত্রজল নির্ত্ত 
হইল দেখিয়। বিগুদ্ধ সলিল স্পর্শ করতঃ বারবার ছাহাকে স্থমধুরস্রে নানাপ্র- 

কার প্রবোধ বাক্য বলিতেছেন ॥ ১৪ ॥ হেসারথে! ভোনার সমান ইচ্ছাকু- 

বংশীয়দিগের বন্ধু জগতে আর নাই, অতএব আপনাকে এই বলিতেছি, মম 

পিত। রাজাদশরথ আমার: জন্য যাহাতে সর্কদ|] শোক ন1 করেন তুমি তাহাই 

করিবে ॥ ১৫ ॥ যেহেতু পিতা মহীপতি ছুঃখে ব্যাকুল হৃদয় হইয়াছেন, 
তাহাতে অতিশয় বদ্ধ, আবার আমার বিয়োগে যৎ্পরোনাস্তি পরিতাপিত, 
এই কারণ আমি তোমাকে প্রমন কথা বার বার বন্সিতেছি॥ ১৬ ॥ সেই মহা- 
ভাগ নৃপছি' কৈকেয়ীর প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিবাঁর জন্য তোমাকে যখন বাহ! 

আদেশ করিবেন তুমি বিচার ন! করিয়] ততক্ষণীৎ তাহাই জম্পীদন করিবে ইহার 
অন্যথা! করিহ না ১৭ ॥ নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ভূপাঁলেরদিগের এই 

জন্যই সকলে রাজ্য খণ্ডের প্রশংস! করিয়া খাঁকেন, যেহেতু ত্ণহাঁর1 মনে মনে 

যাহ যাহ! কামনা করেন, কোনকূপে দেই কাঁমনীর বাঘাত হয় না॥ ১৮ 1 
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তদ্ঘথ। স মহারাঁজে! নালীকমধিণচ্ছতি | 
ন চানুচিন্তয়াতি মাং সুমন্ত্র কুরু তৎ তথা || ১৮|| 
হুত মদ্বচনাদীত্বা বশিষ্ঠং সুতপাস্থিনং | 
উপাধ্যারাংস্চ সংপ্রাপ্য ব্ররাস্তরমভিবাঁদনং || ২০ || 

কৈকেয়ীঞ্চ স্ুমিত্রাঞ্চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ | 

তাঞ্চ1প্পভাগ্যণং কৌশল্যাং যদি জীবতি মাং বিনা || ২১|| 
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং মদ্িন্েধগেন করষিতং | 

্য়াস্তুমভিবদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ || ২২ | 
ন বিষাদে ন সন্ভাঁপঃ কর্তব্যো মম কারণাঁৎ 
লক্গমণং প্রতি'ব রাঁজন্ বৈদেহীং বা নরাধিপ || ২৩ ॥ 

অপি বর্ষসহক্রীণি তাঁতস্য বচনাদ্বয়ং | 
নিবসেম বনে রম্যে স্বর্গলোক ইবামরাঃ || ২৪ | 

অনুবাদ । 
হেস্ুমন্ত্র! সেই জন্য বলিতেছি যাহাতে মঙ্তারাজ কোনরূপে মনে অস্থখ 

না পান, এবৎ আমার জনা চিগ্তিত না হয়েন. তুম সর্ধবদ] এমন অন্ুষ্ঠান 

করিবে ॥ ১৯ ॥ হেসারথে] তুমি ভবনে গিয়। আমার বচনাহুসারে মহ 

তপস্বী তগবান্ বশিষ্ঠ বা ও অন্যান্য উপাধায় ঝ য নভাশয়দগকে 
আমার প্রণাম জানাইতে ॥ ২০ ॥ কৈকেয়ী মাতা ও স্ুমিত্র] মাত' ও অন্যান] 
মাতাঁদগকে আমার প্রণাম লী কিন্ত অল্প ভাগ্যবতী কৌশলা। দেবী 

আমার বিরহে বদি ভীবিতা থাকেন, তবে তীঁহাকেও আমার প্রণাম জানাইবে 

1 ২১ ॥ পিত] মহারাস্ত কখন কোঁন দুঃখ অন্ুভব করেন নাই এক্ষণে 

আমার বিয়ৌগে তিনি অতিশয় কাতর রহিয়াছেন, তীহাকে আমার প্রণাম 
জান।ইয়' তুমি প্রণাম .কর'তঃ আমার এই কথা.বলিবে ॥ ২২ ॥| হে নরাধপ ছে 
ভুপতে ! আমার জন্য কিম্বা লক্ষণের জনা অথব। জানকীর জনা আপ:ন বিষ 
ইইবেন না, ও কোন সন্তাপ$, $কলুরিবেন না॥ ২৩ ॥ ফেনন। দেবগণ যেমন 

পরম রমণীয় স্বর্গ জোন সুুণেগে অবস্থান করিতেছেন, পিত।র অস্থমতক্রমে 

আমরাও সেইরূপ এই অরণ্য মধ্যে চতুর্দশ বৎসর কি? সহজ বৎসর হইলেও 

মনের সুখে বাঁস করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৪ ॥ 
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ব্যদনং হি পিতুঃ পুত্রাদন্যঃ কো ব্যপনেষ্যতি | 
অণুব1 ষদিব। স্থুলং ধন্বস্তরিরিব ব্রণং || ২৫ || 

বস্তু পুজে ন পুভ্রার্থং পিতুঃ কুর্যযাদতন্ড্রতঃ | 
আত্মানং পাকয়েনাসৌ দ্রব্যবানিব নিষ্ধিয়ঃ | ২৬ | 
নরকং বা পতেদ্রামো৷ স্বলিতং বা হুতাশনং | 
ন তু তৎ কর্ণ বুবীতি যেন বাচ্যং পিতুর্ভবেশু || ২৭ | 
নৈবাহং শৌোচিতব্যন্তে ন সীতা ন চ লক্ষণঃ | 
নৈবাষোধ্যাচ্যুতাশ্চেতি বনে বহুসন্তি চেতি চ || ২৮ || 

চতুর্দশস্থ বর্ষেষু ব্যতীতেষু পুনস্ততঃ | 
লক্ষমণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ রক্ষ্যসি ক্ষিপ্রমাগতং || ২৯ || 

অনুবাদ 

অধিকই হউক, আর অল্পই বা হুউক্ পুত্র ব্যতিরেকে পিতার বিপৎ ছুরীকরণ 
করিতে কে পরার? যেমন ধন্বন্তরি বাতিরেকে রোৌগ নিবারণ করিবার ক্ষমত। 

অনোর নাই ॥ ২৫ ॥ যে বাক্তি পুত্র হইয়। পিতার সম্বন্ধে পুত্রের কর্তব্য 
কর্ম সাঁন্ধান সম্পীদন নখকর্রল “স ক্গখনইঈ আপনাকে পবিত্র কদ্িতে পারেনা, 

যেমন ধনবান্ বি নিয় ভইলে সতত অপবিত্র রূপে অপবাধী থাকে, তাহার 
ন্যায় সেই পুজ্রও কোনমতে আপনাকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না।। ২৬ ॥ 
হে ন্ুমন্ত্র! তুমি এই কথ] আম।র পিতাঁকে কহিবে+ যে রামচন্দ্র নরকেও গমন 

করিতে পারেন, প্রজ্বলিত হুতীশনেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু যে কর্ম করিলে 
পিতার নিকট অপরাধী হইতে হয়, এমন কর্ম করিতে কখনই সমর্থ নছেন ॥ ২৭॥ 

কি অ।মি কি লীভ। কি লক্ষ্মণ আমর] অযোধ্য। ছাঁড়। হইয়া] বনে বাঁস করিতেছি, 
ইহা! বলিয় আমা দগের জনো যেন পিতা ও মাত কোন শোক ন। করেন ॥ ২৮|। 

চতুর্দশ বৎসর সতীত হইলে পর পুনর্ধবাঁর আমাকে ও জানকীকে 'ও লক্ষ্মণকে 

আত শীঘ্র দেখিতে পাইবেন, অর্থাৎ আমর! অতি সত্বর ভবলে প্রত্যাগত 
হইব] ২৯ ॥ | 
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এবমুক্ত মহারাঙ্গ কৌশল্যাঁং মাতরঞ্চ মে ! 
অন্যাস্চ সহিতা দেবীঃ কৈকেয়ীঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ | 
ব্লয়াঃ র্বাস্তমারোগ্যমথ পাদাভিবাদনং ও 

সুত মদ্ষচনাদেব সীতার লক্গণস্য চ || ৩১ | 

 বিজ্ঞাপ্যশ্চ মহরাঁজো! ভরতং ক্ষিপ্রমীনয় | 

আগতশ্চাঁভিযেক্তব্যঃ ক্ষিপ্রমেব নরর্ষভ || ৩২ || 

অভিষিক্তে চ ভরতে যৌবরাজায় ধার্দিকে। 

অম্মসন্তাপজং দুঃখ ন্ ত্বামভিভবিষ্যতি || ৩৩ | 

ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথ! রাঁজনি বর্তৃসে | 

তথা মাভূষু বর্তেথাঁঃ সর্ববাস্বেবাবিশেষতঃ || ৩৪ || 
যখৈব তব কৈকেয়ী স্ুমিত্রীপি তথৈৰ তে | 
তখৈব দেবী কৌশল্যা মম মাতা বিশেষতঃ || ৩৫ ||. 

অনুবাদ। 

হেস্সুমন্ত্র! মহারাজা পিতাকে ও কৌশল্যা। জনদদীকে ও অন্যান্য জননী 
গণকে আমার এই কথ! বলিয়! তুমি কৈকেয়ী মাতাঁকে সাস্তবন! করিয়! বাঁরস্বার 
বলিবে ॥ ৩০ ॥ হে সাঁরথে ! তদনন্তর আমাদিগের স্বস্থাসম্বাদ সকলকে জাঁনাইয়। 

সীতা ও লক্ষ্মণ ও আমার বচনাস্থুসারে তুমি তাঁছাদিগের পাদপঘ্স বন্দন| করিবে 
| ৩১।। পরে মহারাজাকে এই কথ। বলিহঃ যে ছে ন্পসত্তম! আপনি মাভু 
লাঁলয় হইতে অতি সন্বর তরতকে আনয়ন করুন্, এবং হরত'আগত হইলে পর 
শীত্র তাহাকে যৌবরাঁজো অভিষিক্ত করুন্॥ ৩২ ॥ পরম ধার্িক তরত যুবরাজ 
হইলে পর তাহাকে দেখিয়] আমার বিয়োগা্জন্য দুঃখ আপনাকে তাদৃশ অভি- 

তত করিতে পাঁরিবে না, এখন. 'যাদৃশ অভিভূত করিতেছে | ৩৩ ॥| ভরত 
 যৌবরাজো অভিষিক্ত হইলে রী তাকেও তুমি এই কথা বলিবে, ছিনি যেমন 
মহাঁয়াজ। পিতা দশর নর বু ভি সতত সাধুব্যবহাঁর করিবেন, অমুদয় জননীষিগের 

প্রতিও পক্ষপাঁত না তেমনি ব্যবহার করেন।| ৩৪ 1! হেতভরত! 

যেমন কৈকেন্্ী মা তোঁদার জননী, সুমিত্রা দেবীও তেমনি তাঁহাতে সন্দেহ নাঁই 

বিশেষতঃ আমার জননী কৌশল্য। দেবীও তদন্থরূপা জানিবে ॥ ৬৩৫ ॥ 
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তাতস্য প্রিয়কাঁমেন যৌবরাজ্যব্যপেক্ষয়। । 

লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং ভবত৷ স্থখমেধিতুং | ৩৩ || 

ইত্যাষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামসন্দেশো নাম 

নবচত্বারিংশঃ সর্গঃ || ৪৯ 

অনুবাদ। 

পিতার প্রিয়কাধ্য সাধন ও যৌবরীজ্যের সমুস্বতি সম্পাদন করিতে চেষ্ট? 

করিলে তুমি ইছকাল ও পরকালের সুখ সমৃদ্ধি রদ্ধি করিতে পারিবে || ৩৫ 11 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি লাহুত্য বাল্মীকীয় রানায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে সারখির 
প্রতি গ্রারামের আদেশ নামে নবচত্বারিংশ নর্গ সমাপন ॥ ৪৯ 1) 

পশম সক (0 0 আছ 



৩৭১৪ রামীযর়ণৎ। | ৫*শ, সর্গ 

পধলশৎ অর্গঃ। 

এবং সন্দিশতন্তব্য রাঘবস্য মহাত্সনঃ | 

লদ্ষমণোধহন্তরমাসাদ্য তুতং বচনমব্রবীৎ || ১ 

কৈকেরীং প্রতিনংত্রুদ্ধে। নিশ্বিসন জরকুটামুখঃ | 
অমর্ধাশ্রয়য়! দৃষ্ট্যা বস্ধামবলোকয়ন্ || ২ ॥ 
মমাপি বচন সুত বক্তব্যে ভৰত৷ নুপঃ | 

প্রণামং শিরসাকৃত্বা বহ্ুমানাঁৎ পুনঃ পুনঃ || ৩ | 
কেনায়মপরধেন রাঘবো। ধর্মবসলঃ | 

গুণশ্রেক্টো মম জ্যেষ্ঠ স্তরা ভ্রাতা! বিবাসিতঃ || ৪ | 

সর্বথ৷ ভবতাকাধ্যং কৈকেয়ীং পরিরক্ষতা | 

হৃশংসঞ্চ যশোদ্নঞ্চ সু মহদ্দক্কৃতং কতং || ৫ || 

কৈকেষ্যা বচনং শ্রুত্বা নৃশংসারা; স্থদারুণং | 

পক্ষীব বদয়ং ত্যক্তঃ পুজঃ কিং নাম তৎ রুতং || ৬ || 

অনুবাদ । 

মহণআআ। শ্রীরামচন্ত্র স্ুমন্ত্র সারথিকে এই প্রকার আদেশকরিভেছেন, ইতাবসরে 
কৈকেয়ীর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণবীন্ন ঘনঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ 
করতঃ ভ্রকুটী ভঙ্গী দ্বার! মুখ বিকৃত করিতে করিতে ক্রোধে ঘ্ুর্থীয়মাঁণ নয়নযুগলে 

ধরাতলের প্রতি অবলোকন করিয়াসারথিকে বলিতে লাগিলেন! ১1] হ || 

হছে সারথে! আপনি আমার বচনান্্সাঁরে মহাঁরজাঁকে বারঘ্বাঁর অবনতশিরে সব- 

হুমাঁন প্রণতি পুর্ববক প্রণাম জানাইয়| এই কথ| বলিবে || ৩ ॥ হে ভূপাল! 
আপনি কোন্ অপরাধ অবলোকন করিয়! পরমধার্শিক অশেষ গুণে বিভূষিত 
আমার জোষ্ঠভ্রাতা রঘুবীরকে বনবাঁম দ্রিলেন।| ৪ || অতএব কৈকেয়ীর মনো- 
রথ সম্পন্নীর্ঘে তাহার বাক্য রক্ষ1! করিবাঁর জন্য সর্বতঃ প্রকারে অতি নিষ্ঠ,র হুইয়! 

অতি নিন্দিত যশোহানিকর আপনি কি ছুষ্কুত কায সকল করিলেন | ৫ || 

অতি নিষ্টর হইয়া ছুরাচার! কৈকেয়ীর স্ুদারুণ বচন শ্রবণে জামান্য পন্মীর 

নায় যখন প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অরণ্যে পরিতাগ করিলেন, তখন আপনি 

কি না নি রকার্ধা করিতে পারেন? সেই কার্ষোরই ব1 নাম কি?1, ৬ || 



০ শ, সর্গঃ 1] অষোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ১৫ 

প্রসান্তশ্চাধ্যশীলম্চ নর্ববভূতপ্রিয়ংবদঃ। 
রাঁমঃ কিমকরোতৎ পাপং ভ্যক্তোয়ং সহ ঘন্মর। || ৭ 

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা | 
ভীতেন চানৃতাদত্তমত্র স্বার্থে ভবান্ প্রভুঃ 1 ৮ | 
ন ত্বেব সদৃশং ত্যক্ত,মপরাধং বিনা সুতং | 
স্রীবিধেয়েন ভবতা গুণবন্তং বিশেষতঃ 1 ৯1 

যদপত্যেন কর্তব্য যশে। ধর্মঞ্চ রক্ষতা। | 
তদকর্তবামপ্যেতদ্রাঘবে োপপাদিতং | ১০ || 

পিত্রা বদপি কর্তব্য বশে। ধর্মগ্ রল্গত| | 

অন্ষ্ঠেযঞ্চ যুক্তঞ্চ ন স্বয়া তদনুষ্ঠিতং || ১১ | 

অনুবাদ । 

অতি প্রশান্ত স্বভাব সরলের অগ্রগণ্য সকলের প্রতি সমান প্রিয়স্বদর শ্রীরাঁ, 

এমন পাপ কশ্ম কি করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য আপনি আনার সছিত তাহাকে 

পরিত্যাগ করিলেন || ৭ | আপনার প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করিবার জন্য সভ- 

য়ান্তঃকরণে পিতৃ পিতামহ ক্রমাগত রাজ্য যাহা রামের অবশ্য প্রাপ্য তাহ। 
আপনি কনিষ্ঠ তরতকে অন্যায়ে প্রদান করিয়ছেন» যেহেতু ধন্মশান্্রতঃ 
রাজ্যাদি পৈতৃক স্থাবর ধনে আপনার গাঁ স্বস্ব কি আছে! কেবল স্বকীয় 
সম্পত্তিতেই আপনার প্রভূত ॥ ৮ 1 ফলতঃ যাহা হউক্ পত্জীর পরতন্ত্র 

হইয়। বিনাপরাধে গুণবান প্রিয়সন্তানকে অরণ্যে পরিত্যাগ করা আপনার 

সদৃশ কর্ম করাহয় নাই॥ ৯ ॥ সন্তানের দ্বারা যশ ও ধর্শা রঙ্গষ। করিতে 
পিত। ইচ্ছ। ফরেন এবং যাহা! করিতে হয়, তাহ! রামও করিয়াছেন, তাহার 

অকর্তব্য কর্ম এই রাজ্য পরিত্যাগ করা, তাঁহাও আপনার আজ্ঞ| রক্ষার্থে রঘুনাথ 

অনীয়াসে সম্পাদন করিলেন |॥ ১০ ॥ কিন্তু বে পিতার যশ ও ধর্ম রঙ্গ! 

করিতে ইচ্ছ! আছে, তীহ।কে শান্রসিদ্ধ যোগ্যান্ুষ্ঠখঠন করিতে হয় কিন্তু 

ধীরামের প্রতি আপনি তাহার কিড়ই যোগ/াস্ষ্টান করিলেন ন! | 5১ ॥ 



৩১৬ রামীয়ণৎ। [৫*শ, সর্গঃ | 

তদম্মান্ স্বয়মুৎস্জ্য শ্নেহেন সহ পার্থিব | 

শোচিতুং নাসি পুনঃ সাধুঃ পীত্বেব বারুণীং || ১২ | 

তৃদ্বিধ! হি মহাক্সানো মহাভাগ! নরর্ভাঃ | 
পরিতাঁপৈর্ন মুহান্তে প্রেক্ষ্য কাধ্যং স্বয়ংকলুতং || ১৩।! 
লক্ষমণৎং ত্বাতিসংক্ুদ্ধং ক্রবাণং পরুষং বচঃ 

বিনিবাধ্যাব্রবীদ্রামঃ সুতং দীনমধোমুখং || ১৪ | 
লক্ষমণোহরমতিক্রুদ্ধঃ স্ুমন্ত্র যদতাঁষত | 

পরুষং তন্ন সংশ্রাব্যো। ভবতা। বসুধাধিপঃ | ১৫ | 

ব্দ্ধঃ করণবেদী চ মৎপ্রবধসাচ্চ দুঃখিতঃ 

সহসা পরুষত শ্রুত্বা ত্যজেদপি হি জীবিতং || ১৬ ॥। 

সুমন্ত্র প্রুষং তন্মীনন বাঁচ্যস্তে মহীপতিঃ | 

বিপ্রিয়াণ্যন্ুজীব্যে হি ন বদন্ত্যন্ুজীবিনঃ || ১৭ || 

অনুবাদ | 

অতএব মহারাজ! আপনি স্বয়ং মেহের সহিত আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়। এক্ষণে আর পুনর্বার শোক করিতে যোগ্য হইবেন না, যেমন সাধু 
লোকেরা ম্বেচ্ছাঁধীন বারুণী পাঁন করিয়া শোক করিতে পাবেন না| ১২ ॥ 

হে ভূপতে! আপনার নায় মহাত্রা মহোদয় নরোত্তমেরা স্বয়ং যে কর্ম 

করেন তাহ! স্মরণ করিয়। পরিতাপে মঞ্ধ হয়েন ন] || ১৩ 1 লক্ষণ অতিশয় 

ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়] এই প্রকার নিষ্ভুর কথা বলিতেছেন শুনিয়। জুমন্ত্র সারথি দীন- 

তাবে অধোযম়ুখে অবস্থান করিলেন, তদ্ক্টে শ্রীরামচত্্র লক্ষমণকে নিবারণ 
করিয়। সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ হে স্ুমন্ত্র! লক্ষণ অতিশয় 

রুদ্ধ হইয়া! তোমার সমক্ষে যাহ? যাহা বলিলেন, এই সকল নিষ্ঠুর কথা 

আপনি মহারাঁজকে শুবণ করাউও না, যেহেতু তিনি তোদাদিগের রাজা 

হয়েন ॥ ১৫ ॥ একে পিত! রদ্ধ হইয়াছেন, ও সর্বদ| সকরুণ বিল।প 
করিতেছেন, তাহাতে আবার আমার বনবাঁস গমনে যৎ্পরোনাস্তি হঃখিত 

আছেন, কি জানি সহস। নিষ্ুর কথ] সকল শ্রবণ করিয়! পাছে প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করেন ॥ ১৬ ॥ অতএব হে সাঁরথে ! আপনি কোনক্রমেই মহাঁপতিকে 

এইই সকল নিউর বাক্য শ্রবণ করাইও না, অন্ুজীবি লোঁকের! অন্ুজীবের 

নিকট কখন আপ্রয় কথ! বলিতে সমর্থ হয় না! ১৭ 1 



৫*শঃ সর্গঃ1] অযোধ্যাকাণ্ত। ৩১৭ 

ন চাস্মণন্ স গতন্রেহ্ত্যক্তবান্ জগতীপাতিঃ। 
সত্যপাশেন সংরুদ্ধঃ স্নেহস্তস্য ন লুপ্যতে || ১৮ || 

কৈকেষ্যা বরদাঁনেন পিত। মে স তু মোহিতঃ। 
মাং বনে ত্যক্তবান পুক্রমবশঃ সত্যযন্ত্রিতঃ || ১৯ || 

বিপ্রবাঁসাদীতস্নেহো লক্ষ ণোহরমমর্ষিতঃ | 

বাক্যং কিমিব ন ব্রয়াৎ পরিহাধ্যং ত্বয়া তু তৎ || ২০ | 
সর্বধৈব প্রিয়ং বাক্যঃ প্রিয়াহে! নৃপতিন্তয়া | 

'অভিবাঁদনপূর্বঞ্চ কুশলং কুশলো হাসি || ২১ || 

ইত্যাধে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষমণসন্দেশো 

নাম পঞ্চাশৎ সর্গত || ৫০ | 

অনুবাদ | 

জগৎপতি পিতা কিছু _ন্েহশুন্য হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন 

নাই, কেবল সতো বদ্ধ হইয় একন্ম করিয়াছেন, ফলতঃ কোরননতেই আমাদিগের 

প্রতি তাহার স্েছের অতাঁব হয় নাই ॥ ১৮ 1॥॥ কৈকেয়ীকে বরপ্রদাঁন কারয়াছেন 

বলিয়। পিত1 এরূপ বিমোহিত হইয়াছেন আমি তাঁহার প্রিয়সন্তান কেবল 

সতো সম্মত হইয়! অগতা। আমাকে অরণ্যে পরিত্যাথ করিলেন ॥ ১৯ ॥ 
আমাদিগকে বনবাস দিয়াছেন বলিয়! লক্ষ্মণ নেহশুন্য জানিয় পিতার 

প্রতি এইরূপ ক্রোধন হইয়াছে, বল দেখি, ত্ুগ্ধ হইলে কে কি না বলে, 

আপনি সে সকল দোষ ক্ষমা করিবেন ॥ ২০ ॥ ফলতঃ সর্বতোতভাবে পিত] 

মহারাঁজকে তুমি প্রিয় কথ! বলিবে, কেনন| তিনি আমাদিগেয় পিত] প্রিয় 
বাক্যেরই পাত্র, ভূমি সমুদ্রয় বাক্যকুশল, অতএব সাটাঙ্গ এদিপাত পুর্ব্ক 
আমাদিগের কুশল বার্তীই নিবেদন করিবে ॥। ২১ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাঁহআ্ময বাঁলসীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
লক্ষ্মণ সন্দেশ নামে পঞ্থাশৎ সগ্গ সমাপন | ৫০ 71 
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৩১৮ রামায়ণৎ ! | ৫১শ,সর্গ:। 

একপঞ্চাশৎ, সগঃ | 

নিবন্ত্যমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ শোৌককধিতঃ | 
তৎ সর্ববং বচনং শ্রত্বা ম্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ || ১ 
হীনো। যদ্ভবত! রাম ব্রয়াং ত্বাং স্সেহুবিক্রবঃ | 

ভক্তিমানিতি তু ভাবদ্ধাক্যং গে ক্ষন্তমহসি 11 || 

কথ নু ত্বদ্ধিহীনোহহং প্রতিষাস্যামি তাং পুরীং | 
তব তাত বিয়োগেন পুভ্রশোকাকুলামিব || ৩।! 
সরামমপি ভাবদ্ধি রথং দৃষ্টা সমাশ্বসীৎ। 
ত্বয়। বিহীনং দৃষ্টা তু বিদীষ্যেতৈব সা পুরী || ৪ || 

দৈন্যং হি নগরং গাচ্ছেদষট। শ্রন্যমিমং রথং| 
সুতাবশেব। পৃতন। হতবীরেৰ সঙ্গরে || ৫ || 

অনুবাদ | 

শ্রীরামচন্দ্র সুমস্ত্রকে নিবৃত্ত হইবার অস্থমতি করিলে পর রামকর্তৃক নিবর্ত্যমান 

সাঁরথি শোকে 'অভিভূত হইলেন, এবং রশ্ুনাথের সেই সকল বচনবিনাস শ্রবণ 

করিয়া] মেহ হেতু তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে প্রীরামচক্্র! আমি 
যখন তোমাকে পরিভ্যাগ করিলান, তখন তোমার প্রতি সহ হেতু আমি বাকু- 

লিত হইয়াছি, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান্ আঁনি বাৎসল্যভ।বে যে সকল কথ! 

তোমায় বলিয়াছি তজ্জন্য যে দোষ হইয়াছে সে সকল আপনি আগাঁকে ক্ষমা! 

করিতে যোগ্য হউন্ |॥ ২ 11 ভে তাঁত! তোমার বিয়োগে অযোঁধ্া। নগরী পুজ্র 

শোকের ন্যায় বিজজীতীয় শোকে অভিভূত] রহিয়াছে, এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ 

করিয়া সেই পুরীতে আমি কিরূপে প্রতিগমন করিব || ৩।| হে শ্রীরামচক্্র ! 

আগমন সময়ে রথে তুমি আরূঢ ছিলে দেখিয়! অযোধ্যানগরী কথঞ্িৎ আশ্বাসিতা 

হইয়াছিল, এক্ষণে তোম1 বিহীন রথ দেখিয়া সেই পুরী বিদীর্ণ হইয়] যাইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি?|| ৪ || হে রঘুবীর! সংগ্রামে বীর সেনানা 

বিনক্ট হইলে পর প্রত্যাগত অবশিষ্ট সেনাঁগণ ও পাঁরথি মাত্রকে দেখিয়। যাদুশ 

বিষাদসাগরে জন সকল নগ্ন হয়, তাদৃশ অযোধ্। নগর এই রামশুনয রথ অব- 

লোকন'করিয়া দৈন্য প্রাপ্ত হইবে | ৫ |] 



৫১শ, সর্গ; |] অযোধ্যাকাগ্2। ৩১৯ 

দ্ূরেহপি নিবসন্তং ত্বাং মনস্যেব ফ্রুবং স্থিতং | 
চিন্তয়ন্ত্যেব তাবৎ তু নিরাহারাঃ প্রজাঃ কশাঃ || ৬ ।। 

আশর্তনাঁদে। হি যঃ পৌরৈসুক্তিস্তব বিবাসনে | 
রথস্থং মাং নিশ ম্যেকং কু শতগুণং ভু তং || ৭ || 

অভং কিঞ্চীভিবক্ষ্যামি দেবীং বস্যাঃ সুতো ময়া | 

নীতোহসৌ মাভূলকুলং সন্তাঁপং মা ক্লথা ইতি || ৮ || 
সত্যঞ্চেৰ প্রিয় ঞব ব্য়দ্ি বচনং গুরুৎ | 

কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রয়াং গুরুমিদং বচঃ || ৯ || 

মম শিব্যত্বমাপনা। ইক্ষাকুকুলবাঁহিনঃ | 
কথঞ্চাপি তব! হীনং রথং বক্ষ্যন্তি বাঁজিনঃ || ১ || 

যদি মে যাচম্ঠনস্য ত্যাণমেব করিব্যসি | 

সরথোহগ্সিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া || ১১ || 
অনুবাদ । 

প্রজাগণ অন।হাঁরে কুশতর কলেবর হুইয়াও কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছে 
যেঘদ্দিও আপনি দুরে অবস্থান করিতেছেন তথাপি নিশ্চয় তাহাদিগের অন্তঃ- 

করণে নিতান্ত অধিরূট আছেন ॥ ৬ ॥ হেজীনকীনাথ! আপনি যখন বনবাঁসে 

গমন করেন তখন পুরবাঁসি লোকের যাদৃশ উচ্চৈঃশ্ঘরে আর্তনাদ করিয়াছিল, 

এক্ষণে আমাকে একক মাত্র রথে দেখিয়া! তাহার শত গুণ আর্তনাদ করিবেক 

॥ ৭ ॥ আসিবার সময় আমি কৌশল্যাঁদেবীকে বলিয়াছিলাম যে আপনাঁর 

সন্তানকে আমি মাতৃলালয়ে লইয়! চলিলাম, পুনর্ধার লইয়। আমিব, আপনি 
শোক করিবেন না, এখন গিয়। তীহাঁকে আমি কি বলিব || ৮ 11 ছেরঘুনাথ! 

গরুদিগের নিকট সত্য এবং প্রিয় কথা বন্নিতে হইবে, এই কথা নিশ্চয় প্রসিদ্ধ 

আছে, কিন্ত আমাদিণের গুরু রাজাদশরথ তাহার নিকট গমন করিয়। তাঁহাকে 

এই অপ্রিয় কথ] আমি কিরূপে নিবেদন করিব ? ॥ ৯ ॥ ইস্ম্বাকুবংশের বহনকারী 

যে সকল অশ্ব, সকলেই আমার শিষ্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পরম গুরু 

আপনি, তাহার] তোমাহীন রথ কিরূপে বহন করিবে ?11 ১০ | আমি আপনার 

সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য সবিনয়ে যাচঞ1 করিতেছি, যদি একা স্তই আষাঁকে 

পরিত্য।গ করেন তাহ হইলে আমি রথের মহিত তৎক্ষণাৎ প্রজ্ববলিত অগ্নিতে 

প্রবেশ করিব ॥ ১১ ॥ 



৩২০ রামায়ণৎ। [ ৫১শ, সর্গঃ | 

ভবিষ্যন্তি বনে যানি তাঁপাবি্বকরাঁণি বঃ। 

রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্বাণি রাঘব || ১২ || 

ব্রৎক্লতে হি ময়। প্রাপ্ত রখচধ্যাঁগতং সুখ । 
ধর্মমশর্থসহিতং রাম রাজ্ঞঃ পরমবম্মতং || ১৩ || 

প্রনীদেচ্ছামি তেহরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ ! 
ইহাপি যদি তে বীর নিবসন্ বনবামিনঃ || ১৪ || 
পরিচধ্যামহং কৃত প্রাপ্যামি পরমণং গতিং ॥ 
তব শুক্রষণৎ মুখর করিষ্যামি বনে বসন্॥॥ ১৫ | 
অযোধ্যা শক্রলোকং ব1 সর্বমেব ত্যজাম্যহং | 

নহি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াযোধ্যা ত্বয়া বিনা || ১৬ || 
রাজধানী মহেন্দরস্য যথা ছুষ্কৃতকর্মমণা | 
ইমেহপি চ হয়! বীর বসন্তো বনবাসিনঃ || ১৭ || 

অনুবাদ। 

হেঞ্রীরামচত্দ্র' অরণ্য মধ্যে আপনাদিগের বিশ্বপরিতাপজনক আপদ যাঙ্ক 

কিছু উপস্থিত হইবে, আমি রথঘ্বারা সে সম্দায়ের প্রতিবিধান করিব || ১২ || 
হে রঘুবংশপ্রদীপ ! আমি আপনার জন্য রথচাঁলনায় ধর্ম অর্থসহিত স্তুখ সমুদায় 

প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং ইহাতে মহ্থারীজ দশরখেরও সম্পূর্ণ সর্মতি আছে।। ১৩ ॥। 

ছে বীর! আপনি বনবাসী হইনলেন, আমি আপনার সহিত এই অরণ্যে 

সহবাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪ || হেজানকী- 

পতে ! আপনার সহিভ অরণ্যে বাস করিয়া আপনার পরিচর্যা] করিলে আমি 

উত্তম] সদগতি লীভ করিব» অতএব অন্থমতি করুন আমি বনে থাকিয়! স্বীয় মস্তক 
বারা আপনার সেবা স্ব! করি | ১৫ | আপনার জনা অযোধ্য। 

কি ইন্দ্রপুরী অমরাবতীও পরিত্যাগ করিতে পারি, যাঁহ| হউক্ এক্ষণে শ্রীরাম ! 
তোম] ছাড় অযোধ্যায় আমি কোনমতেই প্রবেশ করিতে শক্ত হইব না || ১৫ ॥ 

যেমন হুক্কশ্মশকারী লোকের! স্ুরপুরে প্রবেশ করিতে পারে না, সেই রূপ 

আমিও অযোধ্য। প্রবেশ করিতে পাঁরিব না। ছে বীরপুরুধা! আরও এই 

সকল অস্থ আপনার পহিতই বনমধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করে|] ১৭ || 



€১শা, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ড । ৩২১ 

পরিচধ্যাঁং করিষ্যন্তি প্রাগ্দ্যন্তি চ পরাঙ্গতিং | 
বনবাসক্ষয়ে প্রাপ্তে মমৈব হি মনোরথঃ || ১৮ | 
যদনেন রথেনৈব ত্বাঁং বহেরং পুরীমিতঃ | 
চতুর্দশ হি বর্ষাণি নহিতস্য ত্বয়া বনে || ১৯|| 
স্ণভূতানি ষাস্যন্তি শতবচ্চ বিপধ্যয়ে | 
ভক্তবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি || ২০ | 
ভৃত্যং ভক্তং স্থিতং স্থিত্যণং ন ত্বং মাং ত্যক্ত,মহসি | 
এবং বন্ছুবিধং দীনং বিলপন্তং পুনঃ পুনঃ || ২১ | 
ভৃত্যানুকম্পী কাঁকুতস্থ ইদং বচনমত্রবীঞু| 
জানামি পরমাং ভক্তিং ময়ি তে ভর্তুবৎসল || ২২ || 

অনুবাদ 

অরণ্য মধ্যে আঁপনাঁর পরিচর্ধ্য। কার্য; সমাধান করিবে, এবং তন্বারাই 

তাঁহাদিগের উৎকৃষ্টা সদ্পীতি লাভ হইবে | পরে বনবাঁসের কাঁল অতীত হইলে 

পর পুনর্ধার আমারই এই মনোরথে আপনি আরোহণ করিবেন || ১৮ ॥ 
আমি এই রূথোরোহণেই আপনাকে অধোঁধ্া। নগরীতে লউয়! আসিব, ভে 

শ্রীরামচন্দ্র! আপনার সহিত বনবাসে থাকিলে এই প্রতিজ্ঞাত চতুর্দশ বুসর | 

১৯ ॥ এক ক্ষণের ন্যায় যাপিত হইবে, আর আপন ছাড়া হইলে এই চতুর্দশ 
বৎসর একশত বৎসর হইতে ও অধিক বোধ হইবে । হে ভক্তপ্রিয় হে প্রণতবন্ধে! ! 

আপনি প্রভূসন্তান, আপনার যে পথ আমিও একান্ত ভৃত্য ও অন্থগত তক্ত 

আপন স্বতাবে থাকিয়া সেই পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছ। করিতেছি, অতএব হ্ে 

প্রো! আমাকে পরিত্যাগ কর! আঁপনার কোনমতেই উচিত হয় না, এই কথ 

বলিয়। সুমন বাঁরম্বার বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন।। ২০ 11 ২১ || 
ভূতোর প্রতি একান্ত দয়ালু রঘ্ুবীর সুমন্ত্রের এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ শ্রবণ 
করিয়া এই কথ বলিলেন, হে ভর্তৃব্ঘঘল! আমার প্রতি যে তোমার স্দৃঢ। 
তত্তি আছে তাহ! আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি || ২২ ॥ 

(8৮) 



৩২ রামায়ণ । | ৫১শ, সর্গঃ | 

শুণুচাঁপি যদর্ঘং স্বাং প্রেবয়ামি পুরীমিতঃ | 
গতং স্বাং নগরীং দৃষ্ট। জননী মে যবীয়সী || ২৩ || 
কৈকেয়ী প্রত্যরং গচ্ছ্দযক্তং রামো বনং গতঃ। 
পরিতুষ্টা হি সা দেবী বনবাসং গভে ময়ি 1) ২৪ || 
রাঁজানং নাভিশক্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকং | 
এষ মে পরমঃ কামে বদশ্বা গে যবীয়সী || ২৫ | 
তরতীদ্রক্ষিতং স্ফীতৎ পুজ্ররাজ্যমুপাশ্নতে। 
মম প্রিয়ার্থং রাজ্শ্চ নিবর্তস্ব পুরীং ব্রজ। 
সন্দিষশ্চাসি যানর্থাংস্তান ব্রয়াস্তুং যথা তথা || ২৬॥ 

ইত্যার্ষে রামীয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সুমন্ত্রবিনর্জনং 

নাম একপঞ্চাশৎ সর্গঃ || ৫১ | 

অন্তবাদ | 

ীরাম কহিতেছেন, ছে সুমন্ত্র ॥ তথাপি আমি যেজন্য এখান হইতে তোঁনাঁকে 

অযোধ্য! নগরীতে প্রেরণ করিতেছি তাহা শ্রবণ করহু, তুমি আমাকে পরিত্যাগ 

করিয়া ভবনে গমন করিলে পর তোমায় দর্শন করিয়া আঁমাঁর যবীয়সী জনন 
কৈকেয়ীর নিশ্চিতরূপে প্রতীতি হইবে যেরাঁম বনে গিয়াছে, যেহেতু সেই মম 

বিমাতং দেবী আমি বনবাঁসে গমন করিলেই তিনি সন্তষ্টাী হইবেন ॥ ২৩ ॥ ২৪ | 
তাহ? হইলে আঁর পরম ধার্শিক নৃপতিকে মিথ্যাবদী বলিয়া সন্দেহ করিতে 

পারিবেন না, এই জন্য তোমাকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে আমার একান্ত 

কীমন।? যেহেতু আমীর কনিষ্ঠী বিমাত1 || ২৫ || মনের সহিত প্রিয় সন্তান 

ভরত কর্তৃক প্রতিপাঁলিত সাম্জ্য সুখ ভোগে কাল যাঁপন করিবেন, অতএব 

আমার মঙ্গলের জন্না ও মহারাজের প্রিয় সাধনের নিমিত্ত তুমি অযোধ্া। 
নগরীতে শীত্্র গমন করহঃ আমি রাজাঁকে কহিবার নিমিত্ত তোমাকে যে আদেশ 

করিণাছি তুমি সেইরূপ মহারজকে সেই সমুদয় অকপটে কহিবে ॥ ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অবৌধ্যাকাণ্ডে 
স্ুমন্ত্র বিসর্জন নামে এক পঞ্চাশছ সর্গ || ৫১।। 



৫২শ,সর্গঃ।] .. অযোধ্যাকাওঃ। ৩২৩ 
দ্বিপঞ্চাঁশৎ সর্গঃ | 

ইত্যুক্ত। বচনং সুতং শীন্ুয়িত্বা পুনঃ পুনঃ | 
গুহং বচন মক্রীবং রাঁমে। হেতুমদত্রবীহ || ১।। 

জট; কৃত! গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয় | 

তৎ ক্ষিপ্রং রাজপুক্রায় গুহঃ ক্ষীরমপাহরৎ || ২ || 
লন্মমণশ্গাত্মন স্চৈব রাঁমশ্চক্রে ততো৷ জট: | 
দীঘরৃত্তভুজৌ বারৌ জটামগ্ডলধারিণৌ || ৩ ॥ 
অশোভেতাম্ববিবমৌ ভ্রাতরৌ রামলপ্ষবণৌ | 
ততো গঙ্গামভিমুখঃ পুণযাং সরিতমুত্তমীং || ৪ || 
রাঘবঃ প্রষযৌ মার্গ মাস্থিতঃ সহলক্ষমণঃ | 
তাঁপৰং ব্রতমাশ্রিত্য ততো গুহমুবাচ হ || ৫ || 
অপ্রমাদে বলে কোঁবে দুর্গে জনপদে তথা | 
কাঁষাস্তে গুহ রাজাযং হি সদা রক্ষ্যতমং মত? || ৬ || 

অনুবাদ । 
শ্রীরানচন্দ্র সুমন্ত সারখিকে এই সকল কথায় বারম্বার শীস্তবন। করিয়। 

প্রিয়সখ| চণ্ডালেশ্বর গুহকে হেতু প্রদর্শন পুর্ববক কতক গুলি সার্থক ধচন বলিতে 
লাগিলেন || ১ 1 হে সখে! শিরোভাগে জট] প্রস্তুত করিয়। অরণা মধ্যে 

গমন করিতে হইবে, অতএব তুমি কিঞ্চিৎ আমার জন্য বটরক্ষের নির্যাস আন।- 
ইয়। দাও, গুহ রগ্ুবীরের এই কথ! শ্রবণ মীত্র অভিশাত্র ত্বরান্বিত হইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ রাজনন্দনের জন্য বটের আট] উপস্থিত করিলেন | ২ ॥ তদন্তর 
শ্রীরামচক্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাত1 বট নির্যাস দ্বারা আপন আপন মন্তকে জটাভার 

প্রস্তুত করিলেন, বীরাবতাঁর শ্রীরান লক্ষ্মণ উন ভ্রাতা আঁজাম্বলঘ্বিত ভুজ, 

মন্তকে জটামণ্ডল ধারণ করিয়া খধিবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, 

তত্পরে জানকানাথ লক্ষণের সহিত নদী প্রধান] পুণ্য সন্সিলা ভগবতী ভাগীরখী 
যাইবার পথ অবলস্বন করিয়] তদভিমুখে গমন করিলেন, এবং তপব্থিদিগের ব্রত 
অবলম্বন করিয়! ন্বেহ সহকারে প্রিয়সখ1 গুহকে বলিলেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ & ॥ 

হে গুহ! কি সৈন্যসাঁমন্ত কি ধনাগার কি ছুর্গ কি গ্রজামণ্ডল সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ 

বিষয়ে তুমি সর্বাদ1 সাবধান খাঁকিবে, কেন না র্াাগাদিগের অন্যান বিষয় 
অপেঙ্ষ। রাঁজাই একান্ত রক্ষণীয়, তাহাতে কৌন সন্দেহ গাই ৮ 1 



৩২৪ রামায়ণৎ! হেশ, সর্গঃ |] 

ততঃ স তমনুজ্ঞায় দিনার | 
জগাম গঙ্গামব্যগ্রঃ সভাষ্যঃ নহলঙ্গনণঃ || ৭ | 

সতু দৃক্ট। নদীতীরে নাবমিক্ষীকুনন্দনঃ | 

তিতীষুস্তরিতং গঙ্গাং লঙ্গনণং বাঁক্যমব্রবী্ || ৮ | 
আরোহ ত্বং নরব্যান্্ স্থিতাং নাবমিমাং শুভাং। 
সীতাঞ্চরোপয় শনৈঃ পরিরভ্য তপস্থিনীং || ৯ | 
সভ্রাতৃঃ শাঁসনং কুর্ববন ভূশমপ্রতিকুলকুৎ। 
আরোপ্য মৈথিলীং পূর্ববমারুরোহাত্মনা ততঃ | ১০ || 

অথারুরোহ তেজস্থী স্বয়ং ল্ষণপুর্বজঃ | 
ততে। নিষাঁদাধিপতিগু “হো জ্ঞাতীনচোদরৎ || ১১ | 
আখমন্ত্র্য স সুনন্ত্রঞ্চ সীমাত্যঞ্চ ততে। গুহং | 
আস্থায় নাঁবং কাকুৎস্থস্তমভাষত নাবিকং || ১২ | 

অনুবাদ | 

ইন্জ্মীকুবংশ প্রদীপ শ্রীরানচন্দ্র গুহকে এইবূপে সদ্ুপদেশ দিয়া সীতা ও 

'লক্ষ্ষণ সমতিব্যাহারে অল্পে অল্পে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন।। ৭ || রঘুনন্দন 

জারুবীকুলে উপস্থিত হইবা মাত্র এক খানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া অতি 

সত্বর গঙ্গ। পার হইবাঁর মানসে লক্ষমণকে এই কথা বলিলেন | ৮ 1 হে ভ্রাত 

ক্ষরণ! অতি সুদৃশ্য এই নৌকা খানি বাঁধা রহিয়াছে তূদি ইহাতে আরোহণ 
কর এবং ভীরুস্বতাঁব1 সীতাঁদেবীকে লইয়া অল্পে অল্পে ইহাতে উঠাইয়া দাও || ৯ || 
একান্ত বিশ্বীস ভাজন স্থৃমিত্র। কুমার জ্যেষ্ঠ ভাতা রঘ্বুনাথের অস্কমতি প্রতিপালন 

করতঃ জানকীকে লইয়' অগ্রে নৌকায় আরোহণ করাইয়! পরে আপনি আরো- 
হণ কবিলেন।। ১০ ॥ অনন্তর তেজঃপুঞ্কলেবর লক্ষমণাগ্রজ শ্রীরামচক্র তখন 

স্বয়ং নৌকাতে আরোহণ করিলেন, রঘ্বুনাথ নৌকায় আরোহণ করিলে পর গুহ 
জ্ঞাতি স্বজনদগকে তথ! হইতে গমনে অন্থমতি করিলেন ১১ 1 তখন 

শ্রীরামচন্দ্র মন্ত্র সপীরথিকে ও মন্ত্রি প্রভৃতি স্বজনগণে পরিবত গুহকে আমন্ত্রণ 
করিয়া নৌকায় অবস্থীন করতঃ নাবিককে বলিলেন || ১২. | 



৫২শ, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাও্ড2! ৩২৩ 

মুঞ্চেমাং ভদ্র নাবং ত্বং পরং পাঁরং নয়ন্থ নঃ 
ততন্তৌ ভ্রাতিরৌ বীরৌ তারয়ামাস নাবিক? || ১৩|। 
প্রেরিতাঁয়াং তদ নাবি ভ্রাতারৌ রামলক্ষমাণো | 
তীরস্থৌ গুহস্ততৌ ত৷ বীক্ষেতাং বাম্পবিক্লবৌ || ১৪ || 
নাবিকৈশ্চোদিত৷ সাথ কণধারসমন্থিতা | 

বডুন্মিবেগাভিহতা গজাসলিলমধ্যগ। || ১৫ || 

মধ্যঞ্চ সমনুপ্রাপ্ত। ভাগারথ্য। যদ। চ নৌঃ। 

বৈদেহী প্রাপ্তলিভূত্বা তদ। গজানথীব্রবীৎ || ১৬ || 
পুত্রে। দশরথস্যাঁয়ং মহাঁরাজস্থ ধীমতঃ 

নিদেশং পালরে্রীজ্ঞস্তুয়। গঙ্গেহভিরক্ষিতঃ || ১৭ || 

চতুর্দশ ভি বর্ষাণি পযুধ্য বিজনে বনে। 
্রাত্র। সহ মর। চৈব প্রত্যাগচ্ছেৎ পুনঃ পুরীং || ১৮ || 

অনুবাদ । 

ছে নাবিক! তুমি নৌক! খুলিয়। দাও আমাদিগকে গঙ্গীর পরপারে লইয়া! চল, 

নীনিক তাঁহার এই কথ| শুনিয়। উভয় ভ্রাতাকে ভাগীরথীর অপর পারে লইয়। 

চ্লিল।| ১৩ || অপর কুলে: যাইবার জন্য নৌক1 চলিত হইলে পর গ্রীরাম 
লক্ষণ দুই ভ্রাতা দেখিলেন, যে সারথি ও গুহ উভয়ে অশ্রপুর্ণ নয়ণে 

গঙ্গাকুলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে || ১৪ || অনন্তর কর্ণধার সমন্বিত সেই 

নৌকা নাবিকগণ কর্তৃক পরিচপিত হইয়া ক্রমে অগণনীয় প্রকাণ্ড তরঙ্গে 

আহত হইয় গঙ্গার মধ্যভাগে জলবেগে নৌকা আগত হইতে লাগিল ॥ ১৪ 11 

যে সময় প্রবল তরঙ্গে আহত] মেই নৌকা গঙ্তার মধ্যভাগে উপস্থিত 1হইল, তখন 

বিদেহনন্দিনী অতি বিনীতভাবে প্রাঞ্জলিবদ্ধহস্তে সকাতরে ভাগীরথীকে বলিলেন 

। ১৬ ॥॥ হে মাতগরঙ্গে! সুবুদ্ধি সম্পন্ন রাজাখিরাঁজ দশরথ বাজার কুমার 

অ্বামচন্দ্র, পিতৃ সভ্য প্রতিপালন করিতে বনে গমণ করিতেছেন, আপনি 
রুক্ষ করিলে তবে ইনি পিভাঁর অন্ুমতি পালন করিতে পারিবেন || ১৭ 11 

রদ্ুনী চতুর্ঘশ বুসর নির্জন বনে অবস্থ(ন করিয়] অস্থজ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও আমাকে 

নমতিব্যারে করিয়। পুনর্বার অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইবেন || ১৮ || 



৫২৬ রামায়ণ । | ৫২শ, সর্গঃ / 

ততস্তাং দেবি শুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা | 

যক্ষ্যে প্রয়ুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধয়ে | ১৯ | 

ত্বং হি ত্রিপথগা দেবি ব্রহ্মলোকাৎ প্রবর্তসে | 

ভাধ্যা চোদকরাজস্য লোকেহন্মিন্ সম্পৃদৃশ্ঠসে || ২৭ || 
স! ত্বাং দেবি নমস্যাঁমি প্রশংসামি চ শোতনে | 

প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাত্ে শিবেনৈত্য পুনস্তুহং || ২১ || 
গবাঁং শতসহআপি বক্সীণ্যবভরণানি চ। 
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যমি তৰ প্রিয়চিকীষয়। || ২২ || 
তথ! সম্ভাষনাণ! তু সীত। গঙ্গামনিন্দিতা | 
দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং শীন্্রমেবাভ্যুপাগমৎ্ড | ২৩ || 

বায়ুবেগহত। সা নৌ ব্বান্থবী্ধ্যপ্রচোঁদিত৷ | 
গৃহীত্বা রাঁজ্রুজৌ তৌ পরং পারমুপণগতা || ২৪ || 

অনুবাদ । 

অতএব বলিতেছি হে শুভগে ! হে গঙ্গে! হে দেবি! যদিপুনর্ধার নিরাপদে 
গ্রত্যাগমন করিতে পারি তাহ] হইলে সকল কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আনন্দিত 

মনে আপনার উদ্দেশে যায ও পুজ1] করিব || ১৯ || হে তগবতি জহ,- 
তনস্ষে দেবি! আপনি ত্রিপথগ্রাঁমিনী ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়] ইহলে।কে 
জলনিধির পত্বী বলিয়! খ্যাতি লাত করিয়াছ | ২০ || হে শোভনে দেবি 

গরক্ষে ! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, এবং পরমেশ্বরী বলিয়া স্তব করিতেছি, 

নরোত্তম রঘুবীর নিরাপর্দে এ জনপদে উপস্ডিত হহয় পুনর্বার রাজ্যা- 

ধিকার প্রাপ্ত হইলে পর আঁম || ২১ ॥ আপনার প্রীতিরজন্য পরিতৃপ্ত 
মনে ব্রা্ষণগণকে মহত সহত্জ সবৎসাধেন্থুৎ ও বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি নানা 

দ্রব্য সম্প্রদীন করিব ॥ ২২ ॥ বিশুক্ষস্বভাব] পতিপরায়ণা সীতাদেবী স্বামীর 

মঙ্গলের জন্য গঙ্গার নিকট এইরূপ মানন1 করিতে করিতে অতি সত্বর গঙ্গার 

দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ নৌকা খানি একে বাযুবেগে চলিদ। 

যাইতেছে তাহাতে নাবিকেরা বাহুবল প্রকাশ করিয়া প্রাণপণে অরিন ও 

কেরাল চালন। করিতেছে, সুতরাং রাজকুমার প্রীরাম লক্ষ্পণকে লইয়*নীকা 

শীত্ব অপর পারে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ 



৪০০০৮৮৪০ অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৩২? 

তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিস্বা নরর্ধতৌ | 
পৃণামং চত্রতুর্বারৌ গঞ্গায়াঃ সুসমাহিতৌ || ২৫ | 
পাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্র! বৈদেহ্া! চ পরন্তপঃ | 

বানপস্থবপুর্বীরে। বাম্পপধ্যাকুলেক্ষণঃ || ২৬ | 
স চ রাজন্ুতো ধীমান্ বনবাসায় দীক্ষিতঃ | 
তমব্রবীমহাবাছুং সুমিত্রানন্দিবদ্ধনং || ২৭ | 

অগ্রতে। গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছত। 

পুষ্ঠতোহহং গমিষ্যামি ত্বাঞ্চ সীতাঞ্চ পালয়ন্ || ২৮ || 
অদা ছুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি। 

সিংহব্যাভ্রবরাহাণাং নিনাদং পসহিষ্যতি || ২৯ || 
অবলোকয়মানৌ তু সুমন্ত্রে। যত্র তাং দিশং | 
জগ্মতুস্তৌ ধনুষ্পাণী সীতয়া সহ তদ্বনৎ || ৫০ || 

অনুবাদ । 

বীরাবতার নৃপকুমীর যুগল, ভীর প্রাপ্ত হইয়। নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং একান্ত ভক্তি প্রবণচিত্তে ভগবতী শঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিলেন || ২৫ ॥ 
তথায় শত্রু সন্তাপন বীর প্রধান শ্রারামচক্্র অশ্রপুর্ণ নয়নে লক্ষ্মণ ও জাঁনকী 
সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থবেশে অবস্থান করিলেন।। ২৬ | রাজনন্দন বুদ্ধিমান 
আীরামচক্্র বনবাঁসের বেশ ধারণ করতঃ বনবাসে দীক্ষিত হইয়| সুমিত্রার আনন্দ 
দ্বন আজান্লম্বিতবাহু লক্ষ্মণকে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! 

তুমি অগ্রে অগ্ঠে গমন কর, সীত। তোমার পশ্চাৎ২ মন ককরুন্, আমি তোমাকে 
এবং লীতাকে রক্ষা করিয়। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি ॥ ২৮ ॥ বিদে 
নন্দিনী সীতাদেবী বনবাঁসের যে কত ক্লেশ তাহ] অদা জানিতে পারিবেন,চারিদিকে 

সিংহ ব্যাত্র শুকর প্রভৃতি শ্বাপদ্দিগের ভীষণ ধনি সহ্া করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥ 

সুমন্ত্র সারথি অপর পার হইতে যে দিক্ অবনলৌকন করিয়! রহিয়াছিলেন, শ্রীরাম 
লক্ষণ ধন্ুর্বাণ ধারণ করিয়া মীত1 সমভিব্যাছাঁরে অবলোকন করতঃ সেই বনে 

গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ 



৩২৮ রামায়ণ | [ ৫২শ, সর্গঃ। 

অদর্শনমিতে। গত্ব। ভ্রাতিরৌ পার্থিবাত্মজৌ | 
গুহঃ সুতশ্চ নয়েহৌ ন্যবর্তেতাং ততঃ পুনঃ || ৩১ | 
নানাবিহগসংঘুষটমগাহেতাঁং ততে। বনং | 
স্ুপুষ্পিতাখৈস্তরুভির্নানাবিট পসংকুলং || ৩২ ॥ 
স্দ্রমথ গত্বা তৌ ভ্রাতরৌ রাঁমলক্ষমণৌ | 
অবরোহসমাকীর্ণং বটমাসাদ্য তস্থতুঃ || ৩৩ | 

তৌ চ তত্র সমাসীনৌ নাতিদুরেহভ্যপশ্ঠতাং | 
আ্দর্শিনীমিতি খ্যাতাং পদিনীং প্মসংকুলাং || ৩৪ || 

হতসকারগুবাকীণাং চত্রবাকোপশোভিতাং | 
দর্শয়ামাস-কাকুৎস্থৌ বৈদেহা লঙ্মণস্য চ || ৩৫ || 
দুরাঁদদর্শয়চ্চাঁপি চিত্রকুটং নগোত্বমং | 
দিব্যতোয়াতিবাহিন্য। মন্দাকিন্যেঁপশোতিতং || ৩৬ || 

অনুবাঁদ। 

পার্থিবাত্মজ বাম লক্ষণ দুই ভ্রাতা সেই স্থান হইতে দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইলে 
পর গুহ ও সারথি উভয়ে স্েহে শোক প্রকাশ করিতে করিতে পুনর্বার নিবর্ত হই- 

লেন॥ ৩১ ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ, অশেষবিধ পক্ষিদিগের স্ুুমধুরস্থরে পরিপুর্ণ, সুগন্ধ 

পুম্পিত পাদপ সমূহের শাখা প্রশ্লাখায় পরিব্যাগু কানন মধ্যে নিঃশক্কচিত্তে অব- 
গাহন করিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর উভয় ভ্রাতা সেই মহারণ্যের বহুদ্ুর পর্য্যন্ত গমন 

করিয়] এক বটর্ক্ষ দেখিতে পাইলেন যাহীর ঝুরীতে বহুছুর পর্যন্ত ভূমি আকীর্ণ 

হইয়! রহিয়ীছে, তাহার ছায়া! প্রাপ্ত হইয়| তথায় অবস্থান করিলেন || ৩৩ ॥ 

জানকীর সহিত শ্রীরামলক্ষমণ তথায় 'সসাপীন হইয়| এ বট রক্ষের অনতিছুকে 
জুদর্শনী নামে খাত] বিকশিত পঙ্কজ সমূহে ব্ুশোতিতা এক দীর্ঘিক! নয়ন 
গোচর করিলেন || ৩৪ ॥| তাহাতে হংস কারগুব চক্রবীক প্রভৃতি 'জলচর 

পক্ষিগণ সুখে কালাতিপাঁত করিতেছে, জ্ীরাম এ জলাশয় দর্শন করিয়া লক্ষ্মণ 

ও জানকীকে দেখাইলেন ॥ ২৫ ॥| এবং অতিছ্ুরে পরিদৃশ্যমীন পর্বত 
প্রধান চিত্রকুট নামে খির্িবরফে দেখিয়। লক্ষ্মণ ও সীতাঞ্ক দেখাইলেন 
স্বগাঁয় জলের ধারাবাহিনী মন্দাকিনী নদীতে এ গিরিবর চমত্কার বূপে শোঁত। 
পাঁইতেছেন || ৩৩৬ ॥ 



৫২ত, সর্গঃ |] অষোধ্যাকা্ড। ৩২৯ 

তত্র তৌ পীতপানীয়ৌ হাত্বৈকং পৃষতং মৃগং। 
স্বালয়িত্বা হুতবহং পেচতুস্তো নরর্ধভৌ || ৩৭ || 

তক্ষযিত্বা চ তন্মাংসং সীতয়। সহ রাঘবৌ | 

বাসার মেধ্যং ন্যশ্রোধং কপ্পয়ামাসতৃত্তদ! || ৩৮ || 

গুহেন সা্ধং তু ততঃ সুমন্ত! 
রামং ব্রজন্তং স বনং নিরীক্ষ্য | 

অধ্পপকর্ষাদিনিবৃত্তদৃষ্টি 

সুমেচ বাম্পং ব্যখিতান্তরাত্মা || ৩৯ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধযোধ্যাকাণ্ডে গঙ্গাসম্ভরণং নাধ 

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্জঃ || ৫২ || 

অনুবাদ | 

শ্রীরাম লক্মণ সীতা সেই জলাশয়ে জলপান করিয়া একটী মৃগশীবক বিনাশ 
করতঃ অগ্নি জ্বালিয় তাহাকে পাক করিলেন | ৩৭ | আরাম লক্ষণ সীতার 

সহিত সেই মাংস তক্ষণ করিয়া তখন বাসস্থানের জন্য সেই পবিত্র বট রক্ষের 

স্বলেই বাসের কল্পনা রচন1 করিলেন | ৩৮ || এখাঁনে গুহের সহিত সুমন্ত 
সারথি শ্রীরাঁম বনে প্রবেশ করিলেন নিরীক্ষণ করিয়। পথের ছুরতী প্রযুক্ত যখন 
আর দেখিতে না পাইলেন তখন ব্যথিত মনে অশ্রুপুর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে 

লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাঁহত্র্য বালীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁর় অযোধ্যাকাঁণে 

গঙ্গাসন্তরণ নামে দ্বিপঞ্থাশছ সর্থ | ৫২ || 

৯ (0 (0 স্পা 

( ৪২ ) 
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ব্রিপঞ্চাশৎ সর্গঃ। 

তং ন্যগ্রোধসুপাগম্য সন্ধ্যামুপাস্ত পশ্চিমাং | 

রামে। রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইদং লঙ্ষণমব্রবীৎ || ১|| 
অদ্য নঃ প্রথম! রাত্রির্িবত্তানামিয়ং সুখাত | 
যতীনামিব যুক্তাঁনাং স্বজনেন ভবিষ্যতি || ২ | 
মা তে ভীরম্ত শোকে বা ম। ব্যথ। স্বজনং বিন। 

সুমন্ত্রেণপি রহিতো নৈবোত্কগিতুমর্সি ॥| ৩|। 
অদ্যপ্রস্থতি কিন্ৃম্তাঃ নীতয়। রক্ষণং মর। | 

স্বর! চ সততং কার্য মপ্রমত্তেন লক্ষণ || ৪ || 
তৃণন্যাহৃত্য সৌমিত্রে মম ত্বং শয়নং কুরু। 

মত্ত এবাবিদুরে চ শয়নং রচয়াত্মনঃ || ৫ || 

ইত্যুক্তো লক্ষণস্চক্রে ভ্রাতুঃ শষ্যাং তথাত্মনঃ | 
রক্ষপর্ৈস্তু গৈশ্চৈৰ তস্যাধন্তাদ্বনস্পতে? || ৬ || 

অনুবাঁদ। 

রমশনদীল পুরুষের প্রধান প্রীরামচন্দ্র সেই বটরৃক্ষের মুলকে অবলম্বন করতঃ 

সাঁয়ংসন্ধা| সমাপন করিয়। অনুজ লক্ষ্ষণকে এই কথ] বিলেন্জ ॥ ১ ॥ ৫ 

জাতলক্ষ্মণ ! স্বজনগ্রণ কর্তৃক পরিমুক্ত যতিপুরুষদিগের নায় আজি স্বজ্ছন্দে 
আমাঁদিগের এই প্রথমারাত্র পরম স্থুখে অতি বাহিত হইবে ॥ ২ ॥ তুমি 

কোন ভয় করিও না, ব। শোকাকুল হইও না অথব]1 স্বজনবিহীন জন্য কোন 

বেদন| বোধ করিও না, এবং স্ুমন্ত্র সারথি গিয়াছে বলিয়াও কোনক্রমে উৎ- 

কন্টিত হইও নাঁ। ৩, ॥ হছে প্রাণ প্রিয় লক্ষণ! অদ্যাবধি তুমি কিআমি 

উভয়েই সর্ব] সাবধানে এই জানকীর রক্ষণাবেক্ষণে যত্ববান্ন হইতে 

হইবে ॥ ৪ ॥ হে সৌমিত্র এক্ষণে তুমি ভৃণাঁদি আহরণ করিয়া আমার 
জন্য শযায। প্রস্ত কর, এবং তুমিও আমার অনতিছুরে আপনার শয়নের জন্য 

শয/] রচন। করছ ॥ ৫ ॥ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথ বলিলে পর লক্ষ্মণ 
দ্যেষ্ট ভ্রাত! শ্রীরাসের জন্য ও আপনার জনা সেই বটর্ক্ষের মুলে বক্ষেরপত্র 

ওভূণাদি দ্বারা শষ্য প্রস্তুত করিলেন ॥। ৬ ॥ 



৫৩ত, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ? ৩৩১ 

তত্র সংবিশ্য কাবুৎস্ছে। মহাঁৎশয়নেটিতঃ / 

চক্রে সহ কথাং রাঁত্রৌ সীতয়। লক্ষমণেন চ || ৭11 

নুনমদ্য মহারাজ? সুখং স্বপিতি ল্গনণ | 

সকাময়! সেব্যমাঁনঃ কৈকেষ্যা পরিতুষ্টয়া || ৮|| 
রাঁজ/লুক্ধ। নৃশংস চ কৈকেরী তং নরাধিপং | 
আগতে ভরতে প্রাণৈ ৰং ব্যাপাদয়েদপি || ৯ || 

রদ্ধোহনাথশ্চ নৃপতির্্য়। চৈব বিনাকতঃ | 
নৈবাবেক্ষেত কামাত্স। গ্রাণাংস্তস্যা বশে স্থিতঃ || ১০ || 

পিতুঃ কামপরস্তবেন দৃক্টেমং ব্যসনাগরমং | 
কাম এবার৫ধর্সীভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ || ১১ || 

কে হি বিদ্বান্ স্থিতে। ধর্মে প্রমদাঁবশমাগত: | 
ত্যজেদকারণং পুক্রং প্রিয়ং বৃত্তানুবর্তিনং || ১২ || 

অনুবাঁদ | 
যিনি মহাঁমুল/ বিশিষ্ট মৃতুস্পর্শ কোমল শয্যায় শয়ুন করিয়] চিরকাল সুখে 

কাঁলযাপন করিয়াছেন, মেই রাঁমচত্দ্র অদ্য তৃণশয্যায় শয়ন করির়। রাত্রিতে সীত। 
ও লক্ষণের সহিত নান] প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥। ৭ ॥ হে 

লক্ষণ হে ভ্রাতঃ ! আজি কৈকেয়ী মাতার স্বাতিলীষ পুর্ণ হওয়ায় পরম সন্তুষ্ট 

হইয়া মহারাঁজের সেবা করিতেছেন, রাজাধিরাজ পিতা দশরথ তৎকর্তৃক পরি- 
সেবামান হইয়| পরম স্ুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন॥ ৮ ॥ মাঁতুলালয় হইতে 
তরত সমাগত হইলে পর নিষ্ঠুর হ্ব্দয় কৈকেয়ী রাজা লোভে বশীভূতা হইয় 
যহারাজাকে প্রাণেও বিনীশ করিতে পারিবে ॥ ৯1 একে পিতা রদ্ধ ও অনাথ, 

তাহাতে আবার আমার অরণা গমনে একান্ত অনামন1 হইয়। রহিয়াছেন, 

বিশেষতঃ তিনি নিতান্ত স্ত্ণ স্বতীব, সুতরাং একেবারে চারিদিক শুন্য দেখি- 

বেন, সেই টৈকেয়ীর বশেই ভাহারসমন্ত প্রাণ সমর্পিত আছে ॥ ১০ ॥ ফলতঃ 

কেবল এক কামের প্রভাবে পিতার এই প্রকার বিপদ উপস্থিত হইল দেখিয়। 

আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ধর্ম ও অর্থ অপেক্ষা] কামই একান্ত গুরুতর 

হয় ॥ ১১ ॥ কাঁমিনীগণের বশন্বদ হইয়। কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ ধর্মপথে অবস্থান 

করিতে পারিয়াছেন ন1 পারিবেন । দেখ স্ত্রীর বশীভূত হইয়। রাঞ্জ অনায়াসে 

মনোৌমত প্রয় সন্তানকে অকারণে জরণো পরিভ্যাঁগ করিলেন ॥ ১২ ॥ 



৩৩২ রামায়ণৎ [ ৫৩ত, সর্গঃ | 

সুখী বত সভাগ্যশ্চ ভরতঃ কৈকেয়ীস্তৃতঃ | 
সুদিতঃ কোঁশলানেকো ভোক্ষ্যতে যোহধিরাঁজব || ১৩ | 
সহি সর্বস্য রাঁজ্যস্য জুখমদ্য গমিষ্যতি | 

তাতে চ বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমশ্রিতে || ১৪ || 

যঃ পরিত্যজ্য ধর্ন্মার্ধো কামমেবানুবর্ততে | 
স কুচ্ছৎ মহদাপ্লোতি রাজা দশরখো। যথা || ১৫1 
সন্যে দশরথান্তায় মম প্রত্রাজনায় চ। 

উঢ। নৃুপেণ কৈকেরী রাজ্যায় ভরতস্য চ || ১৬।| 
অপি নামাদ্য কৈকেরী সৌভাগ্যমদগর্ব্বিতা | 
ন প্রবাধেত মদ্দেধাৎ কৌশল্যাং মদ্বিনাক্তাঁং || ১৭ || 
মৎপক্ষগ্রাহিণীং নিত্যং স্ুমিত্রাং বা তপস্থিনীং| 
ইদানীমপি তল্মাৎ তত্ব মযোধ্যবৎ গচ্ছ লক্ষমণ || ১৮1 

অনুবাদ 

ঘযহাঁছউক কৈকেক্পী কুমার ভরতই পরমস্থুথী ও ভাগাবান্ তিনি এক্ষণে 
অধিরাজের ন্যায় পরমাঁনন্দে মনের স্খে নিরাপদে অবোধা। রাজধানী 

₹ভোগ করিবেন ॥ ১৩ ॥ পিত। একান্ত প্রাচীন হইয়াছেন, আমিও অরণ্যবাসী 

হইলাম, তিনি এখন প্রমুদিত মনে পৃথিবীস্থ সমুদয় রাজ্োর স্তুখ সম্ভোগ একাই 

করিবেন ॥ ১৪ ॥ জগতে যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়] কেবল কামের 

বশীভূত হইয়? থাকে সে ব্যক্তি অবশ্যই রাজা দশরথের ন্যায় যথোচিত কষ্ট প্রাপ্ত 

হয়। ১৫ 1 আমার বোধ হয় মহারাজা পিত] দশরথ আপনার নিধনের জন্য 

ও আমার বনবাঁসের জন্য এবং তরতের রাঁজ্য লাভের জন্যই কৈকেয়ীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন 1 ১৬ ॥ বোধ হয় কৈকেয়ী আজি রান জননী হইয়া এখন 
সৌভাগ্যমদ্ধে গর্ব্বিত হইস্া] আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে এজন্য আমার বিয়োগে 
অতি কাঁতর] কৌশল] মাতাঁর নিকটেও যাঁইবে না এবং নিরন্তর তাহাকে সকল 
বিষয়ে কি যন্ত্রণা দিবেন ন।? ॥, ১৭ ॥ এবং নিরপরাঁখিনী স্ুুমিত্রা মাত সর্বদ] 
আমারই একান্ত পক্ষ পাতিনী ব্লিয়] এক্ষণে তাঁহাঁকেও যন্ত্রণা দিতে পারিবেন, 

তএব লক্ষ্মণ ! মাঁতাদিগের তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন) তুমি 
পযোধ্যায় পুনর্গমন করহ ॥ ১৮ ॥ . 



৫৩ত, সর্গ1] অযোধ্যাকাও্ঃ | ৩৩৩ 

অহমেকে। গমিষ্যামি সীতর। সহিতো বনং | 

অনাথয়োস্ত মে মাত্রোর্গত্ব! নাথো ভবানঘ || ১৯ || 

ক্ুদ্রা চাঁতিনৃশংসা চ কৈকেয়ী পাপনিশ্চয়া | 

অসংশয়ং হি মদ্দেষাৎ কৌশল্যাং পীড়কিষাতি || ২০ || 

জাতিষু ফ্রুবমন্যাস্ু স্বিয়ঃ পুল্রৈর্বিযোজিতাঃ। 
জনন্যা মম সৌমিত্রে তদস্যাঃ নম্পস্থিতং || ২১।| 
ময়। হি চিরপুক্টেন ছুঃখসন্বদ্ধিতেন চ। 
বিপ্রীযুজ্যত কৌশল্য! ফলকালে ধিগস্ত মাং || ২২ || 
নান্যা সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়ে« পুক্রমীদৃশং | 
সৌমিত্রে যোহহমস্বায়। জাত; শোকায় ছুঃখদঃ || ২৩।। 
মন্যে প্রতিবিশিষ্টা সা মত্ত! লক্ষণ সারিকা | 

যস্যস্তচ্ছু়তে বাঁক্যং শুক পাদমরের্দশ 11 ২৪ || 

অনুবাদ । 

আমি শীত সহিত একাকীই অদ্রণ্যে গমন করিব, ছে স্গুমতে ! তুমি অযো- 

ধায় গমন করিয়া] অনাথ! জননীগণের প্রতিপালনে নিযুক্ত হও ॥ ১৯ ॥ যেহেতু 
কৈকেয়ী অতি নীচাঁশয়া» নিষ্ভুর স্বভাব! ও সতত পাঁপ কর্ম পরায়ণা, তিনি 
আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকেন, অতএব নিঃসন্দেহ আমার জননী কৌশল্য 

দেবীকেও অবশ্য যন্ত্রণা দিবেনা। ২০ ॥ হে সৌমিত্রে হে লক্ষ্মণ! যেষন 

অন্যান্য নীচ জাতির স্ত্রীলোকেরা পুত্র কর্তৃক বিযৌজিত। হয়, আমার জননীর 
ভাগ্যেও বুঝি তাহাই খটিল ॥ ২১ ॥ কৌশল্য| জননী কত কষ্ট ভোগ করিয় 
চিরকাল ভরণ পোষণ করতঃ আমর প্রতিপালন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেব! 

করিবার সময় আমি তাঁহার নিকট ছাড়া হইলাম, আনি এমনি দুর্ভাগা আমাকে 

ধিক থাকুক॥ ২২ ॥ হছে লক্ষ্মণ! অন্য| কোন স্ত্রীই আমার মাতার মত 

ঈদৃশ সন্তান জন্মান নাই। যেমন আমি মাতীকে শোক এবং ছুঃখ দিবার নিশিত্বই 
কৌশল্যা গর্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ॥ ২৩ ॥ হে লক্ষণ । হে সৌমিত্রে ? 

আমার মাতার অপেক্ষ। সারিক1 পক্ষিণীওঞ্অতি বিশিষ্ট], যেহেতু শুকপক্ষী 

তাহার বাক্য শ্রবণ করিলে তদনাথা করে না ॥ ২৪ ॥ 



৩৩৪ রামায়ণৎ। [ ৫€৩ত ,সর্গ 2 

যাঁবদেকশ্চ খস্থশ্চ যাঁবদন্য সুখ ময়ি | 
তাবদাত্মবিমোক্ষার্থং শুক পাদ মরের্দশ || ২৫ | 

শোচন্ত্য। মন্দভাগ্যায়া ন কিঞ্চিছুপকুর্ববতা | 
পুল্রেণ কিমপুক্রায়। ময়! কাধ্যমরিন্দম || ২৬ | 
অস্পভাগ্য। হি মে মাত ছুঃখানামেব কেবলং | 

তাঁগিনী ন তু সৌমিত্রে স্ুখানামিতি মে মতিঃ || ২৭ | 
অবশামপি শক্তোহহং বশে কত বন্ুক্ধরাঁং | 

ষত্র ক্লেশমিমং প্রাণ্তে। ননু বীধ্যমকারণং || ২৮ || 

অধর্মপ্রাপ্তিভীতোহহং লোৌকবাদভয়েন চ। 
শক্তোহপি প্রসহে ছুঃখমিদং স্প্রাকতে। যথা || ২৯ || 

অনুবাদ | 

হে ভ্রাতঃ সৌমিত্ধে! যতক্ষণ পথ্যন্ত একাকী শুকপক্ষী আকাঁশে উভ্ভীন থাঁকে 

ভতক্ষণই তাহার যে স্থখ, তাবু আত্ম বিমোচন নিমিত্ত আমাঁতেও সেই স্থুখ সম- 

পিঁত থাকে ॥ ২৫ ॥ হেশক্রতাঁপন! অভাঁগিনী জননী পুত্র নাই বলিয়। চির- 
কাঁল শোঁকে কালাতিপাঁত করিতেছিলেন, এক্ষণে আমি সন্তান হইয়া! সেই 

অপুক্রা জননীর কি উপকার হইল? আমার দ্বারা তাহার কোন সুখ হইল 
না| ২৬ 1; আমার মাতা! অতি অভাখিনী, চিরকাল কেবল ছুঃখেতেই 

কাল যাপন করিলেন, আমার নিশ্চিত বোঁধ হইতেছে যে তাহার ভাগ্যে কখন 

সুখ নাই ॥ ২৭ 1 যাহাহউক্ যদিও এই ধরামণ্ডল এক্ষণে আমার বশীভূত 
নয় বটে, কিন্ত আমি অনায়াসে ইহ আপন বশে আণয়ন করিতে পারি, তথাপি 

এই পৃথিলীতে আঁমি এই ক্রেশ সহ্য করিতেছি, ফলতঃ আমার যে পরাক্রম আছে: 
তাহ। অকারণ হইল, অর্থাৎ কোন কর্মেরই হইল না॥ ২৮ ॥ হে লক্ষণ! 
পাঁছে অধর্ম্ম হয় ও পাছে লোকে অপবাদ করে, এই ভয়ে আমি সামানা লোকের 
ন্যায় কেবল এই ক্লেশ সহ্য করিয়স্রিহিয়াছি, নতুব। ইহার প্রতিকার মনে করি- 
লেই করিতে পারি ॥ ২৯ ॥ 



€৩ত, সর্মঃ |] অযোধ্যাকাগঃ | ৩৩৫ 

এতান্যচ্চ করুণং বিলপ্য বছ রাঘবঃ| 

রুরোদ ধৈর্য্যমুৎস্জ্য সম্থনং বাম্পবিক্লবঃ || ৩০ || 
বিলাপে বিরতঞ্ষেনং শান্তাচ্চিবমিবানলং | 

সমুদ্রমিব নির্বেগমিতি হোবাচ লক্ষমণঃ || ৩১ || 

মহ্ণসত্ত ন শোকস্য বশমাণন্তমর্থসি | 
স্বদ্বিধ। হি ন শোচন্তি কৃচ্ছে হপি ব্যসনাগমে || ৩২ | 
ইদং তু নৈব ব্যসন মবগচ্ছাম্যহং প্রভে। | 
অন্ুরাগাদ্ধিংপৌরাণাং মন্যে তেহভ্যুদয়াগমং || ৩৩ ॥ 
নন ছুদ্ধৃতিনং পাপং ন কশ্চিদনুকম্পতে | 

সুয়তেহভ্যুদয়ে সর্বঃ পাপো ন ব্যসনে জনঃ || ৩৪ || 
বহু ত্বাধ্য আয়তে লোকে। ব্যসনেহপি গুণানতঃ| 

অতোহভূযুদরমেবাহং মন্যে ন ব্যসনাগমং || ৩৫ || 

অনুবাঁদ। 

রগ্বনাথ এই রূপ ও অন্য প্রকার অশেষ বিধ সকরুণ বিলাপ করিয়। পৈর্যয 

পরিহার করত বাস্প পরিপুর্ণ নয়নে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ 

শ্রীরাম রোদন হইতে ক্ষান্ত হইলে পর লক্ষণ বিনীত স্বরে নির্বাপিত অগ্নি- 

শিখার ন্যায়, বেগ শ্টুন্য সমুদ্রের ন্যায় রঘুবীরকে বলিতে লাগিলেন | ৩১ ॥ 
হে মহাঁসত্বঃ কোনক্রমেই আপনার শোকাতুর হওয়া উচিত হয় না, যেহেতু 
আপনার নায় মহাবল পরাজান্ত গম্ভীর প্রকৃতি বাক্তি কি অশেষ বিপৎসাগরে 

পন্তিত হইলে কখন শোক করিয়া থাকেন?1। ৩২ 1 হেপ্রতো ! ইহ যে 

আপনার বিপদ এ আমার কোনক্রমেই বোধ হয় ন1, আপনার প্রতি পৌরজন 

গণের যাদৃশ অন্থরাগ দেখিলাম ইহাতে আমার বোধ হয় আপনার পরম অভ্যুদয় 

আগমন হইবে । ৩৩ ॥ হে প্রভে।! দুগ্কুতকারী পাপী বাক্তিকে কেহ কখন 

দয়। করে না, পাপীদিগের সম্পদই হউক আর বিপদই বাঁ হউক তাহাকে কেছ 
কখন স্তব করে ন।॥ ৩৪ ॥ হে মহাসত্ব! আপনি ঈদৃশ বিপৎ সময়েও স্বকীয় 

গুণগ্ণ দ্বার! যে সকলের স্তত রহিয়ছেন, ইহা সকলেই শ্রবণ করিবে, অতএব 

আপনার উপস্থিত এই ঘোর বিপতকে আমার অভ্ভুদন্ন বোধ ছইতেছে।। ৩৫ || 



৩৬ রামীয়ণৎ। | ৫€৪ত, সর্গ | 

অযোধ্যা স| পুরী কু! নুনমদ্য স্ুছুঃখিতা | 
ন রাজতি তয় হীনা হীনচন্দ্রেব শর্ধরী || ৩৬ | 

নৈতদৌপয়িকং মন্যে ক্ুদ্রবৎ পরিদেবিতুৎ | 
সীতাঁং বিষাঁদয়স্যেব বিলপন্ মাঞ্চ রাঘব || ৭11 
তস্মাৎ সংস্তম্তযাত্সীনমাত্সনৈবাধ্য ম। শুচঃ | 

শোকপঙ্কনিমগ্রা হি সীদন্ত্যকতবুদ্ধয়ঃ || ৩৮ | 
ভবন্তমেব সীদন্ত দৃষ্টাহং মৈথিলী তথা । 
ন চিরং জীবিতুং শক্তৌ জলান্মৎস্যাবিবোচ্ছ তৌ | ৩৯ || 

ন তাঁত ন চ শত্রত্বং সুমিত্রাং বা পরন্তপ | 

অদ্যাহং দ্রঙ্ুমিচ্ছামি স্বর্গং বাপি ত্বয়া বিনা || ৪০ || 

অনুবাদ | 

অদ্য সমুদয় অযোধা। নগরী আপনার বিচ্ছেদে অতিশয় ছুঃখিত হইয়া মলিন 
রহিরাঁছে, যেমন নিশানাথ চক্দ্ররহিত] রাত্রি মলিনাবস্থা। ধারণ করেন | ৩৬ ॥। 
অতএব হে রঘুকুল প্রদীপ! আমার বোঁধ হইতেছে যে এক্ষণে ইছার আর কোন 
উপায় নাই, এ বিষয়ে লামান্য লোকের ন্যায় আপনার বিলাপ কর1 কোনক্রমেই 

উচিত নহে, আপনি ব্বথা বিলাপ করিয়| জনক নন্দিনীকে এবং আমাঁকে কেন 

বিষাদসাগরে নিঃক্ষেপ করিতেছেন ?11 ৩৭ ॥ অতএব হে মহাত্বন! আপনি 
স্বয়ং মনফে প্রবোৌধিত করুন, কোনমতেই শোক করিবেন না, কেনন! বুদ্ধিহীন 
লোকেরাই শোক পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া! অবসন্ন হইয়| থাকে ॥ ৩৮ || আপ- 

নাকে এরূপ বিষ দেখিয়া! আমি এবং জানকী উভয়ে জল হইতে উত্বাঁপিত 
মতসোর ন্যায় আর বহ্ছক্ষণ জীবন ধারণ ফরিতে শক্ত হইব না| ২৯ | হে 
শত্রু মর্দন শ্রীরামচন্দ্র ; অদ্য আঁমি আপনার সঙ্গ ছাড়া হইয়। পিত1 দশরথ, কি 
অন্জ ভ্রাত] শত্রত্ব, কি স্ুমিত্র। জননী প্রভৃতি কাহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি না, 
একং ব্বর্গেও যাইতে ইচ্ছ। করি না ॥ ৪০ 11 



ও৩ত, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকা নখ: । ৩ 

স লক্গমণক্তার্থবনূরর্জভিতং বট 
নিশম্য রামো বমবাসঘাদ্িতত | 

প্রণুদ্য শৈশকং পারিরভ্য লন্মমণং 

চ্যুতোহস্দি শৌকাদিতি রাঘবোহব্রবীৎ || ৪১ || 
ইত্যধর্ষে রামণর়ণে অধোধ্যাকাগ্ডেখরামবিলাঁপো 

নান ভ্রিপথণাশৎ সর্গঃ 1 ৫৩ 

অনুবাদ | 

রঘুকুলাবতার শ্রীরাঁমচক্্র অন্ব্রত লক্ষ্মণের অর্থযুক্ত গর্বিত বচন পরম্পরা 
শ্রবণ করিয়। বনবাঁসই শুভ কর অবধারণ করিলেন, এবং উপস্থিত শোক সমুহ 
পরিহার করিয়! লক্ষণকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন রে ভ্রাতঃ! আমি শোক 

হুইতে পরারত্ত হইলাম । ৪১ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ্য বাল্সীকীয় বাঁমীয়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
শ্ীর।মের বিলাপ নামে ভ্রিপঞ্াশৎ সর্গমমাপন ॥ ৫৩ ॥ 
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৩৩৮ রামায়ণৎ? [ ৫৪ত, সর্গঃ। 

চতুঃপঞ্চাশৎ যর্গঃ| 
তাং তু রাত্রিমুবিত্বা তে তন্মিন্ ন্যগ্রোধপাঁদপে। 

উপাস্ত সন্ধ্যামুদিতে সুর্য্যে ভূয়ঃ প্রতস্থিরে || ১ || 
ষত্র ভাগ্ারথীং পুণ্যাং যমুনাভিপ্রবর্ততে । 
জগ্মস্তং দেশমুদিশ্ বিগ্ান্থ স্থমহদ্নং || ২ || 
তে ভূমিতাগান্ বিবিধান্ দেশাংস্গাপি মনোরমাঁন্। 
অদ্ষ্টপুর্ববান্ পশ্থন্তস্তাত্র তত্র তপস্থিনঃ || ৩ || 
শিবেনাথ পথা। গচ্ছন্ পশ্যংশ্চ বিবিধান্ দ্রমান্। 
নিরভে কিঞ্চদাহিত্যে রামো। লক্ষমণমব্রবী্ || ৪ || 

প্রয়াগমতিতঃ পশ্ঠ সৌমিত্র ধৃমমুন্খিতং | 
অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ|1 ৫ || 

অনুবাদ | 

প্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকী তিন জনে সেই বটরক্ষ মূলে সেই রাত্রি বাঁস করিয়া, 

পরে প্রভাতে প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাঁপনানন্তর দিবাকর সমুদিত হইলে পর তাহার! 

_ পরনর্ধীর তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ || তগবতী তাগীরথী দেবী পুণ্য 

সিলা যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থানে যাইবার মানসে অতি গহন 
অরণা পথ অবলম্বন করিয়। তথায় চলিলেন ॥ হ ॥ তাহার যমুনা! ও ভাগী- 

রথীর সঙ্গম স্থান প্রয়াগে গমন করিতে করিতে নান? প্রকার ভূমি ভাগ, যাহ! 

কখন দর্শন করেন নাই এমন অশেষ বিধ মনোহর দেশ, সেই সেই দেশে তপস্যা 

পরাণ মুনিগণকে সন্দর্শন করতঃ যাইতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ শ্রীর।(মচক্দ্র অশেষ 

প্রকার প্রকাঁও প্রকাণ্ড পাদপ সকল দর্শন করতঃ শুভ দায়ক পথ দ্বার] গমন 

করিতে করিতে ঘখন দেখিলেন যে ক্রমে দিবাকরের করাল করজাল নিপ্ডতেজ 

হইর্ডে লাগিল তখন তিনি লক্ষণকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন ॥ 5 ॥ ছে 

লক্ষণ ! : প্রয়াগের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তগ্নবান্ অগ্নির কেতু, ধূম 
উত্থিত হইতেছে, অনুনান হয় এস্থ।নের সন্সেকট মুনিগণের অবস্থিতি আছে ॥ ॥ ৫ 



৫গতশ,স্গঃ(].. অযোধ্যাকাণডঃ। ৩৩৯ 

প্রাপ্তাঃ ন্ম সঙ্গমং নুনং গঙ্গায়মুনয়োঃ শিবং | 
আরতে হি মহাঁনদ্যোর্বারিনঙ্ৰউজ? স্বনঃ || ৬ || 
দাঁকণ্যেতানি বহ্যর্থং ভগ্নানি বনজৈর্বনে | 
ভরদ্বাজাশ্রমে চৈতে দৃশ্থন্তে বিবিধা দ্রমাঁঃ ॥ ৭ | 
ধন্থিনস্তে স্ুখং গত্ব। লম্বমানে দিবাকরে |. 
তরদ্বাজাশ্রমং পুণ্যমাসেছুঃ শ্রমকধিতাঃ 11 ৮ || 
তদাশ্রমপদ্ং প্রাপ্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ | 

ত্রাসয়ন্ সাযুধঃ সুগ্ডান্ বিবেশ হৃগপক্ষিণঃ || ৯ || 
আশগম্য চাশ্রমদ্বারং মুনের্দর্শনকাজ্জয়া | 
তস্থৌ রামঃ সহ শ্রীমান্ সীতয়া লক্ষমণেন চ || ১০ || 
তৌ বিদিত্বা গতৌ চাপি ভ্রাতরৌ রামলক্ষমাণৌ | 
প্রবেশয়ামাস মুনি; স্বমাশ্রমপদং তদা || ১১ || 

অনুবাদ 

হে লঙ্মণ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে আমর] মঙ্গলদায়ক গঙ্গা যম়নার সঙ্গম 

স্থান প্রাণ্ড হইলাম, কেননা সেই উভয় মহ্থানদীর জলসংঘউন জন্য কোলাহল 
শব্দ শুন] যাইতেছে ॥ ৬ ॥ অরণা মধ্যে তরদ্বাজ মুনির আশ্রমে সেই সকল নানা 

প্রকার বৃক্ষ দৃষ্টি হইতেছে বনবাঁপী মুনির অগ্নি সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদিগের 
কষ্ট সকল ভগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৭ ॥ দিবাকর অভ্তাঁচল চুড়াবলম্বী 
হইলে পর খনুর্ববাণ ধারী শ্রীরাম লক্ষ্মণ জানকী সমভিব্যাছারে পরম স্থখে গমন 

করিয়৷ অতিশয় শ্রান্তভাবে ভরদ্বাজ মুনির সেই পবিত্র স্থান সংপ্রাপ্ত হই-.. 
লেন॥। ৮ ॥ শ্ীরাম লক্ষণ সমভিব্যাহারে ধন্ুর্বাণ করে সেই পবিত্র আশ্রম 
পদে প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত পণ্ড পক্ষিকুলকে ত্রাসযুক্ত করতঃ আশ্রমমহধ্য গ্রবেশ 

করিলেন ॥ ৯ ॥ ব্বামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহাঁরে আশ্রমের দ্বার দেশে 

সমাগত হইয়] তগবান্ ভরদ্বাজ মুনির সহিত . সাক্ষাৎ করিবার অভিলাঁষে 
কিয়ৎ ক্ষণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ রাম লক্ষ্মণ ছুই জী প্বমাশ্রমপদ্দে 
সমনগত হইয়াছেন অবগত হইয়1 হুনিবর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে জাপন আশ্রমে 
প্রবেশ করাইলেন॥ ১১ ॥ 



৩৪০ _ রামায়ণৎ। [ ৫৪ত, সর্গ; | 

কৃতাগিহোত্রমাসীনং মহাভাগং কতাঞগুলিঃ | 

রামঃ সৌমিত্রিণ! সার্ঘং সীতয়। চাভ্যবাদয়ৎ || ১২ | 
সৃ্পক্ষিভিরাঁসীনৈর্তে৷ মুনিভিরেব চ। 
রামমাণতমভ্যচ্চ্য সোঁহভ্যনন্দচ্চ তং সুনিঃ | ১৩ | 
ন্যবেদয়ত চাক্সানং তস্মৈ লঙ্গমণপুর্ববজঃ | 
পুত্রৌ দশরথস্তাবাং ভ্রাতরৌ রামলম্গমণৌ || ১৪ || 
ভাষ্যা মমেরং বৈদেহী কল্যাণা জনকাত্মজা। 
অনুব্রজন্তী মামেব তপোবনমুপাগতা৷ | ১৫ || 
পিত্রা প্রত্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিশ্চানুজঃ প্রিয়ঃ | 
স্বয়মন্বগমদ্ভীত! বনমেব দৃঢ়ব্রতঃ || ১৬ || 
পিত্র। নিযুক্তে। ভগবন্ প্রবেক্ষ্যামি মহাবনং। 
ধর্মমেব চরিষ্যামি তত্র মূলফলাশনঃ || ১৭ || 

অনুবাদ । 

মহা তাগ ভরদ্বাজ মুনি অগ্রনিছোত্র কর্ম সমাধান করিয়] উপবিষ্ট রহিয়ীছেন, 
এমন সময়ে লক্ষ্মণ ও জানকী সমভিব্যাহারে শ্রীরাঁমচন্দ্র কৃতাঞ্জলপুটে তাঁহাকে 
অভিবাঁদন করিলেন ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণসার প্রতৃতি মৃগ্ধগণ» ও স্থস্বরালাপি বিহঙ্গ- 
ত্বন্দ ও অন্যান্য মুনি সকলে পরির্ত হইয়! তরদ্বাজ মুনি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, 
গ্রীরামচন্দ্রকে সমগত দেখিয়] তীহাঁর অঙ্চনা করতঃ সমাদর করিলেন ॥ ১৩ ॥ 

লক্ষ্ষণাগ্রজ রঘুনাথ মুনি নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া বলিলেন, হে সুনে! আমর! 

ছুই তাই, অষোধ্যাধিপতি মহারাজ] দশরথের সন্তান॥ আমাদিগের নাম রাম 

ও লক্ষ্মণ ॥ ১৪ ॥ এই কল্যাণী বিদেহ দেশ সম্ভ্ুত। জনক নন্দিনী আমার 
সহ ধর্দিণী, ইনিও আমার সহিত অরণ্য গামিনী হইয়া তপোবনে সমাগত 

হইয়াছেন । ১৫ || পিতা বনবাঁসে প্রেরেণ করিলে পর স্থির প্রতিজ্ঞ সুমিত্র 

নন্দন অন্থজ ভাত এই লক্ষণ স্বয়ং আমার সহিত বনে অন্থগমন করিয়াছেন 

| .১৬.॥ ছে ভগবন্! পিতা আমাকে অন্থুমতি করিয়াছেন যে রাম তুমি বনে 
যাঁও ঞাকাঁরণ পিতৃআজ্ঞ। প্রতিপালনার্থে আমি বনে আগমন করিয়াছি এবং 

ফল মূল আহার দ্বার গ্রাণধারণ করতঃ বানপ্রস্থ ধর্মান্থষ্ঠীন করিব ॥ ১৭ ॥ 



€5ত, সর্মঞ। ] অযোধ্যাকীত্তঃ | ৩৪৯ 

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঁজপুভ্রস্থ ধীমতঃ | 
উপাঁনয়ত ধর্মাত্ম। গমর্থ্যসদকং তথা ||:১৮ || 
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমীসনেনোদকেন চ। 

ন্যমন্ত্রয়ত মুলৈশ্চ কলৈশ্চ ফলভোভুনঃ || ১৯ || 
প্রতিগৃহ তু তাং পুজামুপবিষ্টং সরাঘবং| 

তরদ্বাজোহত্রবীদ্বাক্যং ধর্মাযুক্তামিদং তদা || ২০ || 
দিষ্ট্যাসি কুশলী রাম মমাশ্রমমুপাগ্ততঃ | 
শ্র্তং হি তে ময় পিত্রা বিবাসনমকাঁরণং || ২১ || 
অবকাশো। বিবিক্তোইয়ং রমণীয়শ্চ রাঘব | 
গঙ্গায়মুনয়ো? পুণ্যঃ সঙ্গমে! লোকবিশ্রুতঃ || ২২ | 
ইহ রাম ময়! সার্ঘংবষ ত্বং যদি রোচতে। 
সর্বসাঁধারণং হীদং তপোধননিবাসিনাঁং | ২৩ | 

অনুবাদ । 

ধার্মিক এবং অতি সুবোধ ন্পকুমার শ্রীরাঁমচন্দ্রের এই সকল বচন শ্রবণ করিয়া 
ধন্মাত্া ভরদ্বাজ মুনি ভীহার অর্চনার নিমিত্ত আসন অর্ঘ্য ও উদক আনয়ন 
করিলেন || ১৮ 11 ফলভোঁজী মুনি ভরদ্বাজ আসন জল ও অথ্য দ্বার! বদ্ু- 
নাঁথের অত্যর্থন। করিয়] ফল ও মুল ভোজনের জন্য তীহীকে নিমন্ত্রণ করিলেন 
॥ ১৯ || তখন ভরদ্বাজ মুনি আসনে সমাসীন রঘুনন্দনকে পুজোঁপকরণ প্রদান 
করিয়া ধর্ম্ার্থযুস্ত এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ হে রামচক্্র ! 
তুমি আমার ভাগ্যক্রমে নিরাপদে এই আশ্রমে সমাগত হইয়াছ আমি নিশ্চয় 
শুনিয়াছি যে তোমার পিতা দশরথ অকাঁরণে ভোমাঁকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়া 
তছেপ। ২১ || হে রম্বুকুলাৰতাঁর! ভ্রিলোৌক বিখ্যাত গঙ্গ। যয়নার মিলন 
স্থান এই প্রয়াগ তীর্ঘ, অতি নিজ্জন প্রদেশ পরম রমণীয় এবং অতি পবিত্র 
॥ ২২ 11 হেশ্রীরামচন্দ্র !যদি আপনার অভিরুচি হয় তবে এখানে, আমার 
সহিত পরম সুখে বাঁস করছ, যেহেতু যাঁবভীয় তপোবন নিবাসি, সাধারণ গুনিদি- 
গের তপস্তার প্রশস্ত স্থান প্রয়াগ ॥ ২৩ ॥ 



ৰ১৪২ রামাযিধুৎ। 1 ৫৪ত, সর্মঃ । 

তমেবং বাঁদিনং রাঁমঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত | 

বসতোহনুগ্রহো মে ন্তাদিহ ব্রন্মংস্তুয়। সহ || ২৪ || 

ইতস্ত বিষয়োহম্মাকমভ্যাসে তপতাং বর | 
আগমিষ্যন্তি সুত্যুক্ঞং তরষ্টং মামিহ বাক্ষবাঃ || ২৫ | 

অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রেচয়ে | 

অন্যমাশ্রমমেকান্তে বিবিক্তৎ বক্ত-মর্থসি || ২৬ || 
বসেরং ষত্র বৈদেহা। সহিতো। লক্ষমণেন চ | 
স্বজনেনপরিজ্ঞীতে। নিরুদধিগ্নঃ সুখী বনে |] ২৭ | 

ইতি রামবচঃ শ্রত্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ | 
ধ্যাত্ব। মুহূর্ভতমেকাগ্রো য্লামং বচনমব্রবীৎ|| ২৮ || 
ইতক্্িষোৌজনাদ্রাম গিরিধত্র নিবৎন্াসি | 
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্বস্য সুখদঃ শিবঃ || ২৯1 

অনুবাঁদ। 

ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বন্লিলে পর তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে 

মুনিকে বলিলেন, ছে ব্রন্ষন্! আপনার সহিত আমাকে এখানে যে বাস করিবার 

জন্য অন্থমতি করিতেছেন ইহ1 আমার পক্ষে বিস্তর অন্ুগ্রছ স্বীকার করিতে 
হইবে || ২৪1| ছে তপোনিধে ! অধোধ্যার সমীপবর্তি এই সকল দেশ আমা- 
দিগের বিষয়, স্থতরাং আমাদিগের বন্ধু বান্ধব স্বজনগণের] নিঃসন্দেছ আমাকে 

দেখিতে আলিবে ॥ ২৫ ॥ এই হেতু এখানে অবস্থান করিতে আমার অভিলাষ 

হয় না» অন্থ্গ্রহ পুর্ধক আপনি নির্জন অন্য কোন আশ্রম আমাকে উপদেশ করুন্ 
॥ ২৬ ॥ যেখানে স্বজনগণ কর্তৃক অপরিজ্ঞাত হইয়া, আমি লক্ষ্মণ ও জানকী 
সমভিব্যাহারে নিরুদ্ধেগচিত্তে অরণ্যবাসে সুখী হইতে পারি।। ২৭ || মহামুনি 
ভগবান্ ভরদ্বাজ খধি ঞারামচজ্র এই কথ! শ্রবণ করিয়া মুহ্ুর্তকাল একান্তমনে 

ধ্যান করতঃ বলিলেন । ২৮ || হে শ্রীরামচন্দ্র! এখান হইতে গিয়। তিন 
যোজন পরে যেখানে এক পর্ষত অবস্থিত রহিয়াছে দেখিতে পাঁইবে, সকলের 

ন্মথ দায়ক ও কল্যাণ কর সেই পবিত্র স্থানে নান! মুনিগণ অবস্থান করিতে- 
ছেল।॥ ৯ || 



৫গত, স্চ।] .. অযোধ্যাকা্ঃ। ৩৪৩ 

গেোলাঙ্গুলাভিনদিতো বানরক্ষ্নিষেবিতঃ | 
চিত্রকূট ইতি খ্যাঁতো গন্ধমাদনসন্িভঃ || ৩০ || 
যাঁবদ্ধি চিত্রকুটস্য নরঃ শ্রঙ্গাণি পশ্ঠতি | 

তাঁবছু কল্যণণমণপ্রোতি ধর্মে চ কুরুতে মতি || ৩১ || 

সুনয়স্তাত্র বহবে। বিহৃত্য শরদাং শতং | 

তপস। দিবমাবঢাঁঃ কলাঁপশিরসা সহ || ৩১ 

তং বিবিস্তমহং মন্যে বাসং তে রধুনন্দন | 

ইহ ব! পুরুষব্যাম্্র বস রাম ময় সহ || ৩৩ || 
সর্বথ। রংস্যসে রাম তন্মিন্নাশ্রমমণ্ডলে | 

লক্ষমণেন সহ ভ্রাত্র! সীতয়া চাঁনয়ানঘ || ৩৪ ||. 

ইত্যুক্ত। প্রিয়কামৈস্তং তরদ্বাজঃ প্রিরাতিথিং | 
সভার্য্যং সানুজচৈব প্রতিজগ্রাহ ধর্মমাবিৎ || ৩৫ || 

অন্ধুবাদ | 

গোলাম্ল দ্বারা অভিনঙ্দিত হইতেছে, বাঁনর ও ভল্ল,ক সমুহ চাঁটরিদিকে 
স্বচ্ছন্দে খেল করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে দেখিতে গন্ধমাদন পর্বতের ন্যায়, 
তাছার নাম চিত্রকুট, অতি প্রসিদ্ধ পর্বত ॥ ৩০ || লোক সমুহ যতক্ষণ এই 
চিন্রকুট পর্বতের চূড়া সন্দর্শন করে» ততক্ষণ মনেরপ্রীতি রূপ কল্যাণ লাভ 
হয়, এবং ধর্ম কর্শোও একান্ত মনৌভিনিবেশ করে || ৩১ 11 তথায় অনেকানেক 

যুনিগ্ণণ শত শত বহুসর আনন্দে কাঁলাভিপাঁত করিয়া পরিশেষে তপোযো 

বলে সশরীরে স্বর্গে গমন করিক্মীছেন ॥ ৩২. || হেরঘুকুলাঁবতাঁর ! আমার 
বোধ হয় সেই চিত্রকূট পর্বত অতি নির্জন স্থান আঁপনকার বাসর উপযুক্ত? 
তথায় গমন করুন, অথব1 হে পুরুষোত্তম! আঁমার সহিত্ত এই স্থানেই ৰা রাস 
করুন্॥ ৩৩ ॥ হেবিশুদ্ধ স্বভাব! সেই আশ্রম মগডলে অনুজ ভ্রাতা লক্ষণের 

সহিত ও এই জানকী দেবীর সহিত সর্বদ! ক্রীড়। সুখে কাল যাপন করিতে 
পাঁরিরেন।॥ ৩৪ ॥। পরম ধার্টিক ভরদ্বাজ মুনি এই কথা বলিয়া প্রিয়তম 
অতিথি 'সপতীক সানুজ শরীরী মচন্্রকে মনোমত চর্ব নি ৪০৪ খাদ 
জ্ব্য আহার করাইলেন | ৩৫ || 
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তস্য ভুক্তবতস্তত্র তদানীং মুনিনা সহ | 
জগাম রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ || ৩৬ | 
তস্যাঁং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াঁং সন্ধ্যামস্বাস্য রাঘবঃ। 
উপতস্থে মহর্ষি তং তমুবাচ ততো সুনিঃ || ৩৭ || 
চিত্রকুটমিতে। রাঁম গচ্ছাশু সহ সীতয়া | 
লঙ্গনণেন চ বিশ্রন্ধং তত্র ত্বং বিহরিষ্যনি 11 ৩৮ || 

রম্যে সীতাম্ব,বাহিন্যা মন্দীকিন্যোপশোভিতে | 
মন্যেহহং তত্র তে বাসং রম্যে স্বাদৃফলোদকে || ৩৯ || 

তত্র কুঞ্জরযূথাশ্চি মৃগযৃথাশ্চ সর্ববতঃ | 
বিচরন্তি বনান্তেধু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব || ৪০ || 
সরিৎপ্রএবণপ্রস্থান্ গুহাকন্দরনির্ঝরান্ |. 
চর্তঃ সীতয়। সার্থং নন্দিষ্যতি মনস্তব' || ৪১ | 

অনুবাদ । 

তথায় সেই সক'ল দ্রবা আহার করিয়! ভরঘ্বাজ খুনির সহিত তখন নান? প্রকার 

পবিজ্রা কথা বার্তী কহিতেং সেই পণ যামিনী গত বতী হইলেন || ৩৬ | 
জ্ীরামচন্দ্র সেই রজনী প্রতীতা হইলে পর সন্ধ্যাবন্দনাঁদি প্রাতঃ ক্রিয়া সমাধান 

করিয়া ভগবান্ ভরঘ্বীজ মুনির উপীসন1 করিলেন, পরে মনিবর শ্রীরগুনাথকে 
এই কথা বলিলেন || ৩৭ || ছে রামচত্দ্র ! আপনি লক্ষণ ও জানকী সমভিব্যাহরে 
অকুভোভয়ে এই পথে চিত্রক্কুট পর্ঝতে সত্বর গ্ঘন করুন্,তথায় মনের জুখে বিহার 
করিয়া বেড়াইবেন ॥ ২৮ 11 হেরঘুনাথ! সে অতি মনোহর স্থান, তথায় 

জুশীতল জলা মন্দাফিনী নদী প্রবাহিতা হইতেছেন, সেখানে ভোজনোপযুক্ত 

সুষ্বাছ ফল ও পানীয় স্ুুশীতল জল অনায়াসে লাভ হইবে, অতএব আমার 
বোধ হয় তথায় আপনি সুখে বাঁস করিবেন 11. -৩৯ || হেত্রীরাম! সেখানে 
বন মধ্যে চতুর্দিগে ছস্তিযথ ও সৃগযথ নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আপনি 
ডাহা দেখিয়। অতিশয় সন্তষ্ট হইবেন:॥ ৪” | সেখানে নদীকুল জল প্রপাত 

গ্রদ্দেশ পর্বত গন্বর প্রভৃতি স্থান সকলে জাঁনকী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়। 
আপনার মন ষথোচিত আনান্দিত হইবে সন্দেহ নাই | ৪১ ॥ 



'€৪ত,সহহি | ] 'অধোধ্যাফীও । ৩৪৫ 

দাত্যুহকৌষিককোকিলম্বনৈ 
বিনাদিতং তং বস্থুধাধরঃং শিবং | 

মৃগৈশ্চ মততৈর্বহৃতিশ্চ কু্জরৈঃ 
স্ুরম্যমীসাদ্য তমাবসীশ্রমং || ৪২ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোঁধ্যাকাঁণ্ডে ভরঘাজাশ্রমান্িগ্নমনং 
নাম চতুঃপঞ্চাশৎ সগঃ || ৫৪ | 

অনুবাদ। 

ছেরাঁম! দাঁতুাহ চিডিভ কোকিল প্রভৃতি বিছ্লগগণের মধুর স্বরে পরিপূর্ণ 

মুগকুলে ও অসংখ্য মত্ত মাতজে পরিরত স্নঙ্গলাক্র চিন্রকুট অতি রমণীয় ও পবিভ্ত 
স্থান প্রাণ্ত হইয়। তুমি তথায় পরমস্থুখে কা'লাতি পাঁত করহ॥ ৪২ ॥ 

ইতি চতুর্ক্িংশতি সাহা বান্পীফীয় রামায়ণ সংহিতাঁয়'অযোধাকাণ্ডে তরদ্বাজ 
মুনির আঁশ্রমে অভিগঙ্ষন নাঁমে চতুংপদ্চাশৎ সর্গ সমাপন || ৫9 ॥ 
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পঞ্চপঞ্থচাপৎ সর্গঃ 

তামুষিদ্বা নিশাং গতর দুখেমিক্জাকুনদ্দনৌ | 
অভিবাদ্য মহর্ষিং শৎ দতৃর্গ্মনে গতিং || ১। 
তৌ প্রধাঁতীবভিপ্রেঞ্গট ভরদ্বাজে। মহামুনিঃ | 

চিত্তকুটস্য পদ্থানমুপদেইটং প্রাচক্রমে || ২ ॥ 
রাষব ত্বমিতে৷ দেশাৎ পশ্যনীবসথান্ বুন্। 
নীতিদ্ুরে সমাসাদ্য ভরেদ্ুৎ ষমুনাং নদীং || ৩।| 
কত্বোডুপং গ্রাহবতী সা হি নিত্যং মহানদী | 
তস্যা নদ্যঃ পরে পারে নাতিদ্ুরে মহীক্রমঃ || ৪ || 
সত্যাতিযাচনঃ শ্রীমান্ ন্যগ্রোধো হরিতচ্ছদঃ | 

নানাসতৃকৃতাবাসঃ শ্যাম ইত্যন্ভিবিশ্রুতঃ || € | 
মীতেয়ং তং নমন্তৃত্য সমভ্যর্চ্য চ পাদপং | 
অভিযাচেত কল্যাণী বরং ষদভিবণজ্িন্তং || ৬ | 

অনুবাদ। 
. তরদ্বা্জ মুনির আশ্রমে পরম সুখে সেই নিশ! যাঁপন করিয়| মৃহর্ষিকে প্রণাম 
ও অভিবাদন করণ পুর্ব্বক শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথ] ছইতে গমনের মনন করিলেন || ১॥ 
মহর্ষি তরস্ত্রাঞজ আশ্রম হইতে গ্রীরাম লক্ষ্ণকে মহন উন্মুখ দেখিয়! চিরকুট 

পর্থাতে ধাইবার পথ উপচেদশ করিতে আরস্ত করিলেন ।। ৯. 11 হেস্রীরামচন্দ্র! 
ক্মাপনি এই স্থান হইতে অনেকাঁনেক ভবনাদি সন্দর্শন করিতে করিতে গমন 
করিয়া! কিয়দ,রে বয়ন! নদী প্রাপ্ত হইলে পর তাহা উত্তীর্ণ হইবেন॥| ৩ || 
সেই যহানদী যমুনা হাঙ্গর বুভতীরাঞি ভয়ানক জলঙ্ন্ততে সর্ধ্দ! ভীষণ তর1, অতএব 
তাহা তেল] “দ্বারা পাব হইবেন টতাঁছার "অপর পারে বাইয়া অনতিছ্ুরে এক 

অতি গ্রকাণ্ড বটরক্ষক দেখিতজেপাইবেন 11% ৪ | বহুশাখ। প্রশাখা পরিস্তত 
সুপ্ভীক সেই বটরক্ষের পর্র সকল হরিঘবর্ণঃ নানাবিধ বিহক্ষগণ তাহাতে অব” 

স্থান কবিতেছ্ছ, তাঁহার নিকট ম্বে যাহা যাচ্ঞ| করে সে তৎক্ষণাৎ তাহাই 
পায় এ নাগ্রোধরক্ট শ্যাশ নামে পর্বত প্রশিদ্ধ সকরেই তাঁহাকে সতাভি যাঁচন 
বলিক্ঝা উক্ত করেন | & || এরই কল্যাণী সীভাদেবী লেই শ্যাম বটখ্ক্ষকে প্রণাম 
*& টিন! করিয়। আপনার মনোধত বর ধেন প্রার্থন করেল ৩ ॥ 
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ক্রোশমাত্রং ততে! গত! নীলং ডুক্ষ্যথ কাননং | 
পলাশবদ্রীবংশমপুকান্রবনকুল্পং || ৭.1 
সগন্থাশ্চিত্রকুটস্য গতঃ সুর হলো ময়। | 
রম্যস্চাশ্রমযুক্তশ্চ বনদোৈর্বিরর্ছিতঃ 8৮ | 
পন্থানযুপদিস্থৈব্ং তর্দাজ্তো ন্যবর্তত | 
রামেণ লক্ষাখেবাপি বীতয়৷ চাভিবাদিতঃ || ৯ 
উপারত্ে স্কুনী তন্মিন রামে। লঙ্ষদণযত্রবীৎ । 
কৃতপুণ্যোহস্মি স্বোমিত্রে সুনির্যনবান্ুকল্পতে |! ১০ || 
ইতি তৌ পুকুষব্যাদ্ৌ কথয়ন্তো তপস্থিনৌ। 
সীতায্বেগ্রতং কৃত্ব। কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীং || ১১।। 
তত্রবঙ্গোডুপং কাঠৈর্বেণুভিশ্চাঁপি তীরজৈঃ। 
সীতামারোপরাং চক্রে রামস্তত্র স্বয়ং তদ! || ১২ || 

অনুবাদ | 

তদনন্তর এক ক্রোশ মাত পথ গমন করিয়া এক নীলবর্ণ বন দেখিতে গাইবেনুঃ 
এবন পলাশ বদরী বংশ মধুক আম প্রভৃতি বক্ষ সমূহে পরিপুর্ণ।। ৭ 11 
চিত্রকুট পর্বতে যাইবাঁর এই পথ, এ পথে আমি অনেকবার গতায়াত করিয়াছি, 
এ অতি মনোহর পথ, ইহাতে স্থানে স্থানে আশ্রম সকদ দেখিতে পাইবেন, 
এ পথে রুণ্টকাদি | ছিহঅ প্রাণির ভয় নাই।। ৮ ॥ রদ্বাজ মুনি এইরূপে 
চিত্রকুট পর্বতে যাইরার় পথ উপদেশ করিলেন, পয়ে শ্রীরাম লক্ষণ ও জানকী, 
ইহণার। সকলে খধিকে প্রণাম করিলে পর তিনি নিবর্ভ হই] স্বাশমে গেলেন ॥৯॥ 

দছর্ধি গ্রভার্নত হইলে পর রামচন্দ্র লক্ষমণরে বলিলেন? হে ভ্রাতঃ লৌবিতন্র | 
আমাদিগে'র বন্থ পুণা সঞ্চিত ছিল বলিতে হইবে+ যেছেতু ভরদ্বাজ শুনি" আপাদি- 
গের প্রতি এরূপ অঙ্করষ্পা! প্রকাশ করিলেন ॥ ১০ | তপন্থিন্নেশধারী পুরুষো- 
তম হীরাধ লক্ষ এই প্রক্কার নানা কথ| কহিতে কহিতে সীতাঁনক অগ্রে করিয়া 
যমন! নদীতীরে উপস্থিত হইলেন || ১১ ॥ তথায় তৎ ভীরঃজাভ কান্ট ও বংশ 
সমুহ ক্ছেদন করিয়া তন্বারা ভেল। প্রস্ভত করিচলন, এবং র্পুলাথ স্বয়ং তখন 

মেই ভেলাৰ উপর জানকীকফে উঠািয়া দিলেন 1/ ১8 1 
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পরিগৃহ প্রিয়া বালাং বেপমানাং লতামিব 1 
সীতামারোপ্য রামোহপি 'লক্ষণশ্চাপ্যরোহতাং ॥ ১৩ 
তেন প্রবেনাংশুমতীঁং শীস্ঘগীযুর্শিমালিনীং |' 
তীরজৈর্গহ্াং বৃক্ষৈস্তেরুস্তে বমুনাং নদীং || ১৪ || 
সন্তীর্ণঃ প্রবনুত্হজ্য প্রণম্য যমুনাং নদীং | 
শীতচ্ছায়ং সমাসেছুঃ শ্যামং ন্যগ্রোধপাদপং || ১৫ | 

অর্চযিত্বাথ তং সীতাধাচতেদং কতাঞ্জলিঃ | 
চিরং জীবতু মে বুদ্ধঃ শ্বশুর; কোশলেশ্বরঃ || ১৬ || 
ভর্তা মে দেবরাশ্চৈব জীবন্ত ভরতাদয়£| 

কৌশল্যণঞ্চেৰ জীবন্তীং'পশ্যেয়মিতি মৈথিলী || ১৭ || 
যযাচে তং ততোঁহভ্যেত্য শ্যামং সত্যোপযাচনং | 
প্রদক্ষিণমুপার্ত্য ততন্তে প্রবযুঃ পুনঃ || ১৮ || 

অনুবাদ । 
প্রিয় জাঁনকী অতি বান্নিক! বাঁযুবিচলিত 'লতার ব্যাস উ্টয়ে কাপিতে লাগিলেন 

রাম ভেলাতে আরোহণ করিয়! প্রিয়াকে ধারণ করিয়1 রহিল্েনঃ পৰে লক্ষমণও 
ভেলাতে আরোহণ করিলেন || ১৩।| সীতা ও শ্রীরাম লক্ষণ আঁংশুমতী যমুন। 
নদী অর্থাৎ অংশুমাঁন সুর্য তৎ কন্য] এনিমিত্ত তাহার নাম আংশুমততী অথব] 

সুর্য কিরণ সংসর্গে রক্ত বর্ণ! প্রখর আোতর্বভী' তরঙ্গাকুল। ময়না তীরজ "ছি রক্ষ 
নস্ুহ্থে পরিনির্শিত1 ভেলা আরোহণে অভি ভয়দ] যমুন। নদীকে অনায়াঁসে উভভীর্ণ 
হইলেন ॥ ১৪৪ তাহারা ভেলাঘার1 কাঁি্দী নী পার হুইয়] ভেল! ত্যাগ করতঃ 
নদীকে প্রণাঁম করিলেন, পরে কিয়দ্দ,রে যাইয়! স্থুশীতল ছা! সম্পন্ন শ্যাম নামে 

বটরক্ষণকে প্রীপ্ত হইলেন | ১৫।| অনন্তর সীতাঁদেবী সেই শ্যামের অঙ্চন। করিয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে বটের্দিকট রই বর প্রার্থনা করিলেন, যে কোশব্দ দেশের অধি- 
পতি আমার বৃষ্ক শ্বশুর চিরজীবী হইয়| থাকুন ॥ ১৬ || আমার স্বামী প্রীরাম- 
চন্দ ও ভরত ভ্াতৃতি দেবরগীণ ইহারাঁও চিরজীবী হউন এবং আমার শর 
কৌশলা। দেবীক্কে বের্মগ্র্তাত হইয়। আমি জীবিত দেখিতে পাই, নিখিল 

বাজকন্যা সীত। এইপপপ্রার্থনা করিলেন ॥ ১৭ || জাঁনকী প্রার্থিত বরপ্রদ শশম 
বটেয নিকট সমাগরমন পুর্বব্ক প্রদক্ষিণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এই বর যাচঞ 
করিলে পরে তথ! হইতে পুনর্ধাঁর রাঁমীদির1"সকলে গমন করিলেন ।| ৯৮ 
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ক্রোশমাত্রং তডে। গত্ব। নীঁলমাসাদর্য ত্নং 
ত্বা ত্র মৃগং মেখ্যং পক্তা 'তমুপতউুঙ্য চ || ১৯|| 

বিস্ৃত্য তশ্মিমবন্ুপক্গিনী দিতে 
বনে যথেষউং মৃগযূখসেবিতে। 

ততে| দিবা সার্থসুপাষযুঃ শিবং 
শুভং নীতীরতরুং সমুচ্ছি'তং 1 ২০ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযৌধ্যাকাণ্ডে যমুনাতীরবাসো। 
নাম পঞ্চপঞ্চাশৎঃ নর্গঃ || ৫৫ || 

অন্থুবাদ.। 

অনন্তর ক্রোশ পরিমিত পথ গমন করিয়া সেই, নীল বন প্রীণ্ড হইয়) 
রদ্ধুনাথ তথায় একটী পবিত্র যুগ বধ করতঃ তাঁহার মাংন পাক ক্লরিয়| তাহার! 

সকলে মিলিয়। ভোজন করিলেন ॥ ১৯ || বিবিধ বিহঙ্গমগণের সুমধুব গানে 

পরিপুরিত ও মৃগকুল পরিসেবিত সেই নীলবনে ইচ্ছামত বিছাব করিয়! সকঙ্গে 

বসতির জন্য বমুন। নদীর তীর স্থিত, নিরাপদ মঙ্গল কর অততযুচ্চ তরুবর মুলে 
গমন করিলেন ॥ ২০ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি নাহত্/ বাল্মীবীয় দ্বামায়ণ সংহিভাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
যুমুন! তীর নিবাঁস নামে পঞ্চ পঞ্থাঁশৎ নর্ম সসাঁপন || ৫৫ | 
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সটপঞ্থাশহও মর্থয), 
অথ রাত ক্যউতাঙ্কাং সখনুণ্ং জামংলসং !. 
রাম উদ্ধাপয়ামাস লক্ষ্মণ শনকল্তদ £ ১।। 
খগ্ানাঁং শৃণু স্বৌজি্রে 'রন্জব্যাহরতং বৃনে। 
সম্পৃতিষ্ঠামহে ভুকে। যদি লক্ষণ মন্তুতন || ২ |] 
স সঃ সুখ জার। লক্ষণ: প্রতিরেইধিতঃ | 

জহোৌ নিদ্রাং ক্লমঞ্চেক তঞ্গৈবাধপরিশ্রমং 0 ৩ | 
অথ উদ্ধায় সহিতাঃ সৃষী চ ফূজিলং শুচি। 

উপাস্য চ শুভাং সন্ধ্যাং ত ত্রৈরাভিপ্রতস্থিরে || ৪ || 
চিত্রকুটস্য পন্থানমাসাদ্য ক্লৃতনিশ্চয়াঃ। : 
তত্র বাসং সমুদ্দিহ্ট যযুঃ শীঘ্রপরাক্রমাঃ || € | 
অচিরেণ সমাসাদ্য ততন্তচ্চিত্রপাদপং | 
চিত্রকুটবনং রাঁমঃ সীতাং বচনমব্রবী২ || ৬। 

অনুবাদ । 

অনন্তর যয়নাতীরস্থিত সেই তরুসুলে শয়নে রাত্রি অতিবাহিত হইলে পব 
শ্রীবামচন্দ্র গাজোথান করতঃ তখন পরিশ্রমে ও অলসপরৰ্খ, পরম সুখে নিদ্রিত 

অনুজ জগ্মণকে অল্পে অল্লে গাত্রোখান কর্গফ্িলেন | ১।। রে ভাতঃ সৌমিজে।? 

বনমধ্যে পক্ষিরা কেমন সুমধুর শ্যয়ে গান করিতেছে শবণ করছ, লঙ্্মণ ! যদি 

তোমার বিবেচন1 সিদ্ধ হয় তবে আমর। পুার্বাঁর এস্থাঁন হইতে গমন করি ।। ২ ॥ 
লক্ষণ পরমন্তুখে নিদ্রিত ছিলেন, দ্লামচজ্দরের আত্বানে প্রধুদ্ধ হইয়। পির 
জন্য শরীরের গ্লানি ও পথশ্রমের ফ্রেশ দমন্ত পদ্ষিত্যাগ করিলেন 1 ৩ || 

সকলে গাঙ্রোখান, করিয়] গারিত জালপহারা ঘখ প্রক্ষালনাস্তর সম্ধ্যাবন্দনাদি 

নিভয কন সমীর্চন্ট করিয়া ছখকস্থইতে প্রপ্তবন করিলেন। ৪ 1। ভীহারা 
চিরকুট পর্ধদর্থেই বাঞ্চকরিংর্ষন এই অবর্ধারণ করিয়া তথায় যাইবার পথ-প্রাণ্ডে 
উদ্দেশে ক পরা গ্রকাশ কর্বতঃ দ্রুততর গমন করিলেন || ৫ || 
অনন্তর ন্সল্লকাল' মগরেক্ঠবিবিধ্ঘবি চিত্র ই্ষ সমূছে পরিপ্ুর্ণ চিত্রকুট পর্বান্তীয় বন 
রাত হইয়া প্রীবামচন্দ্র জামকীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ | 



অধোক্যারা2:। ৩ঞ$ 

পশ্ঠাহুন্পুম্পিভান্ শীতে মালিনীং সরি প্রাতি। 
শিশিরাত্যায়ে দীর্ঘাক্ষি প্রদিহানির"কিংসুকান্1| ৭ || 
কর্ণিকারবনধাপি শন্ঠ মনাদকিদীক্ | 7 
দীপিতংরুছিরৈঃ পু্পৈঃ প্রদী্তৈই কাচ নৈরিৰ || ৮ || 
পশ্ তললাতফান বিলাম্ পনসাংস্তিন্ট্কাংস্তখা | 
ফলভারানভাংশ্চৈৰ তথান্যান ফলপাদপধন্ ৯1 
শক্যমত্র কলৈরেব জীবিভূং তগ্গামধ্যমে | 
অহো৷ স্বর্গেবপমং প্রাগ্তাশ্চিতফুটিমিমহ রয়ং || ১০ | 
পশ্থা দ্রোঁণত্রমাণীমি লত্বমপর্মানি জন্মষণ । | 
চিতানি 'ডিত্রকূটেইন্মিন্ মধূনি মধুটৈঃ খগৈঃ || ১১।। 
অসৌ কুজতি দ্বাত্যুহপ্তং পিখী প্রতিফুজতি | 
তথ্েশপহ্সতীবায়ং কুজন্তং জলকৃতুম্ভঃ | ১২ 11 

৫৬, সঙ্গতি | ] 

হে প্রিয়তনে স্থুরোচনে! সীতে মালিনী "নদীর তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। 
দেখ সীাগমে বসন্তকালের প্রীয়স্ত্ে কিংস্তক পুশ সকল অগ্নিশিখার ন্যায় বিকশিত 

হইয়া রৃহিয়াছে।। ৭ ॥| মদ্বাকিনীয় 'দিকে দৃিপাত করিয়া দেখ) কর্মকার বম 
বিকশিত মনোহর পুষ্পেরণদ্বারাসউত্ীপ্ত জুবর্ণের ন্যায় দীপ্তি পাঁইতেছে?॥ ৮ 
হেপ্রেয়ণি! দেখ ল্লীতিক জ্রীকল পনস ধব প্রভৃতি অন্যান ফলকান বৃক্ষ 
সকল কলতরে অবনত হইয়া রহিয়াছে ৯ 11. ছেক্ষীণ মধ 1 আমন] এখান 

ফলঘ্বারাই.অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ কষরিঞ্তে পাঁয়িব, কি আশ্চর্য্য 'রুসনীয় হাস 
'আমরা স্বর্গেরনায় এই-চিত্রকুট 'পর্ধবত আরা হইলাম। ৯০ ॥ ছে ভোতলগ্রিণ ! 

দেখ এই চিত্রকুট পর্বতে সধুমক্ষিকীরণ মধু সঞ্চালন করিয়া চমৎকার চাঁক পকল 
প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছে উহ] যেন দোয়ান পরিমাণের ন্যায় প্রশস্ত -হইয়! খুলিয়া 
রহিয়াছে ।। ১১7 এখানে এই ডাকপক্সী সকল শব্দ কর্সিতেছে, এই শন শ্রবণ 
করিয়া ময়ুরগণেরা কেকাশব উচ্চারণ করিয়া তন্থুতর'দিতেছে, মধ়ুয়ের লেই কেকা 
শঙ্গুকে উপহাস করিবার জনা 'জাদকুকুট পক্ীরাওীৎকার করিব] উচিতেছে।-১৭। 



৩৫২ 'রায়ায়নৎ। [ পু৬ত, সর্গঃ 

পরপুষ্টরুতং শ্রন্থ। গাঁয়ন্ত ইব কাঁননে |, 
ভ্রমর বিচরতন্যাতে পুক্পবানকলম্বনাঃ || ১৩৭1. 

পশ্ঠ মন্দাকিনীতীরে কুন্ছমপ্রকটঃ প্রিরে |1 
রচিতানীব। নুখোণি শয়নানি দ্রমে ক্রমে || ১৪ || 
শিলাতলানি চেমানি বিমলানি শুচিক্সিতে | 
লতাঁবিতানচ্ছনাঁনি পশ্থ রম্যাণি ভাবিনি || ১৫ 1 
মীতঙ্গবৃখনিচিতে নাঁমাবিহগনাদিতে। 

নানামগঞ্গণাকীর্ণে শৈপেহস্মিন্ রম্যকাননে || ১৬ || 
বৈদেহি বিচরিষ্যামঃ সুখমত্র বয়ং পরিয়ে | 

ইহ.প্রাগ্ম্যাসি ঘৈদেন্ি'ময়া দহ রতিং শুভাং || ১৭ || 
অবেক্ষমাণ। এবং তে ব্বস্ধ্বাং মন্দীকিনীং নদীং | 
চিত্রকুটং সমাজগ্,নানাকুস্ুমিত্রয়ং 1 ১৮ || 

অনুবাদ | 

এই রূমে কোকিলেৰ সুমধুর কুহশব শ্রবণ করিয়া ভরমরের1 যেন সুমধুর স্বরে 
গন করিক়? পুস্পিত হক্ষে ক্ষ উড়িয়া উত্তিষ্কা বেড়ীইভেছে॥ ১৩ ॥ হেপ্রিয়ে! 
দেখ মন্দাকিন্ীর তীর প্রদেশে গ্রপ্ঠক মহ্কীরুহের স্থলে” যেসকল পুঙ্প বিকীর্ণ 

রহিচ্গাছে, তাছা দেখিয়] বোধ হয় ফেন.আমাঁদিগের শয়নের, জনাই শখ প্রস্তুত 

কর] হইয়াছে | ১৪ 1| হে মৃদু হাসিনি! ছে বামলৌচনে : দেখ নিপল ও মনোঁ- 
রম শিলাভল সফল লত] নসুহে আচ্ছন্ন গৃহরূপ হইয়া রহ্ছিয়াছে।। ১৫ || পর্বতে 
মাতঙ্গ যুখের].€খলা করিয়! বেড়াইভেছে, ন।নাবিধ বিহক্মগণ সুমধুর স্বরে গন 

করিতে, রিখ্ধ সৃল ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে, |॥ ২৬ ॥| অতএব 
ছে প্রেয়াি ছে রিদেহ লন্দিনি! এখানে আমরা পরমন্ুখে বিচরণ করিয়া বেড়ার, 
ছেজ্ান্কি! এখানে তুমি আমার সহবাঁসে মনোৌমত রতিও লাভ করিবে ।। ১৭ ॥ 
এই প্রক্খরে সীত] ও রাম লক্ষ্মণ রমণীয়] মন্দাকিনী নদী সন্দর্শন করিতে করিতে 
দ্লশেষবিধ গিকশিত কুন্থম বৃক্ষ সমুছে পরিৰ্ত চিত্রকুট পর্বতে গমন করি- 
ফিদিন ॥। ১৮ 



₹৬ত) সর্গঃ | ] অযোধ্যাক্কাণ্ডঃ ! ৩৫৩ 

ক্তস্য শৈলস্য পাদে তু বিবিক্তে নসলিলাবৃতে | 

আশ্রমঞ্চক্রতুর্বীরৌ ভ্রাতিরৌ রামলম্গমণৌ || ১৯।! 
গ্জতগ্মীন্যুপাহ্ৃত্য দাৰগ্যপবনান্তরাঁৎ । 
লতাবিতাননদ্ধে দে চত্রতুঃ শরণে পৃথক্ | ২০ ॥ 

রৃক্ষপরৈশ্চ বহুভিশ্ছাদরা মাসতুস্ততঃ | 
তে পর্ণশালে কৃত তু শোধরামাস লক্ষণ || ২১|| 
যৃদোপলেপনঞ্চন্রে বৈদেহী তন্ুুমধ্যমা৷ | 
রৃত্বাশ্রমপদং রামস্ততো। লক্ষমণমব্রবীৎ || ২২ || 
সৃমাহৃত্য সৌমিত্রে চরুং শ্রপতর মাচিরং | 
তেন যষ্টুমিহেচ্ছামি চরুণীশ্রমদেবতাঃ || ২৩1| 
ইত্যুক্তে। লক্ষণে ভ্রাতা সত্ব! রুষ্ঃমৃগং বনাৎ | 
আশনৃত্য স্বালয়িত্বাগ্রিং শ্রপয়ামাস সংস্কু তং || ২৪ | 

অনুবাদ | 
বীরাঁবতার শ্রীরাম লক্ষণ দুই ভ্রাতাঁতে সেই চিত্রকুট পর্ঝাতের যেখানে অনা- 

পাসে সুশীতল জল লাঁত হইতে পারিবে অথচ অতি নির্জন, এমন স্থানে 

বাষের জন্য আশ্রম করিলেন ॥ ১৯ ॥ হস্তি যুখের! যে সকল কাঠ তাক্রিয়। 
ফেলিয়াছিল দুই ভাই বনান্তর হইতে তাহ) আহরণ করিয়া] আনিয় 'লতা- 
পাশে ব্ধ করিয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটী কুটীর প্রস্তুত করিলেন ২০: ॥ 
এবং বৃক্ষ হইতে রাশীকৃত পত্র সংগ্রহ করিয়! তদ্ব্বার| গৃহের আচ্ছাদন করি- 

লেন, কুটার ভুইটি প্রস্তুত হইলে পর লক্ষ্মণ তাহ1 পরিষ্কার করিলেন || ২১ 1 
ক্ষীণ মধ্য বিদেহনন্দিনী সীতা মৃত্তিক দ্বার? গৃহদ্বয়কে বিলেপন করিলেন, এই 
রূপে আশ্রমণৃহ প্রস্তুত হইলে পর. শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন | ২২ || 
হে ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বন হইতে যেধ্য মৃগ আহরণ 
করিয়! শীত্র দূুগ্রস্তত করহ, সেই চরু দ্বারা এই আঁশ্রম দেবতাগণের তৃপ্তির 

নিমিত্তে বাস্ত যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২৩ ॥ শ্ীরামচন্দ্র এই অঙ্মতি 

করিলে পর লক্ষণ তৎক্ষণাৎ বন হইতে কৃষ্ণসার মৃগ আহ্ৃত করিয়া আনয়ন 
করিলেন এবং প্রজ্বলিত সংস্কৃত অগ্রিভে মুগ মাংস পাক করিতে আরপ্ত 

করিলেন | ২৪ 11 | টি. উহ ও 
[' ৪৫ ] ক | 



৩৫৪ রামায়ণৎ । . [৫৬ ত,সর্গঃ। 

তং সৃগং জুশৃতং কৃত্বা সুনিষ্গ্তষ্চ 'ঙ্ষণঃ| 
উবাচ রাঁমমভ্যেত্য কৃতীঞ্জলিরিদং বচঃ || ২৫1 

আজ্য়। তে মরীন্ত্য মৃতঃ কফ মুগ! বনাৎ। 

য্্মর্হসি তেন ত্বং দেবত। অভিকাজ্ছিতাঃ | ২৬ || 
ইত্যুক্তো রাঘবঃ স্স্থা জগ্ত। চ বিধিবৎ তদা।। 
ুত্বীপ্রিং মন্ত্রবৎ তত্র ততন্তজ্ভুবে হবি$ || ২৭ || 
হবিন্থ্নত্থা চ দেবেভ্যঃ পিতুভ্যন্তবনস্তরং | 

নির্ববাঁপ পবিজ্রেষু নিবীপং সজলাঞ্লিং 1 ২৮ || 
নুযুপ্য চৈব নিবাঁপং তং ভূতেভ্যোহপি বিধাঁনতঃ | 
চকাঁর বলিনির্বাপং রাখধস্তাদনন্তরং || ২৯ | 

লক্গমণেন সহ ভ্রাত্রী হুতশেষং ততঃ স্বয়ং। 

উপবিশ্বোপযুযুজে তে পর্ণপুটে শুঁচৌ || ৩৯ | 

ক্রমে মৃখমাঁংষ স্ুশীর্ণ ও সুনিষ্টগ্র হইলে পর লক্ষণ গ্রাম সমীপে গমন 

করি, কৃতীফলিপুটে এই কথা বলিলেন | ২৫ || হে রদ্ষুনাথ!. আপনার 

অন্তু তিক্রমে অরণাঁ ইইতে কৃষ্ণসার-যৃগ আহরণ করিয়! আঁনিয়। তাহার মাংস 
পাক করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাদ্বীর! মনোনিত টবগণের যাঁগ করিতে যোগ্য 

হউন্1 ১৬ | রম্ুনাধ লক্ষণের আই.-কথ! শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ ম্বাঁন 

করিয়া আপন জপ্য জপ সমাধা করডঞবিধানংহসারে মন্প্ুত অগ্নিতে হবনী 
সেই প্রপ্তত মাসে হোম, করিলেগণ। ই. ॥ প্র্বশ্তঃ দেবগণকে আধনতি প্রদান 

করিক্ন পরে পিতৃ লৌকের উদ্দেশে পিভ্রর, আঁন্তরণ করিয়! এক্মুহাতে তপণ 
জলের সহিত দিরীপ লীন করিলেন ২৮ 1 অমন্তর রখুনাথ পিভু লোকের 
নিবাপদান করিব বিধন্সিইলাংর ভূতগণফেও বলি প্রর্দাীন করিলেন | হ৯ | 

উনষ্তর শ্রীরাম পবিউ হইসা জন্ুজদ্রাত। লক্ষণের সহিত হুত শেষ তোজন 

করিবার জন্য পবিত্র গদেশে ছুই পর্ণপুট পান করিয়া তাহাতে উপযোঁগ 

করিলেন 1 ৩০ ॥ 
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পরিবেশ্ঠ চ সীতাপ্সি শরুতৌ তর্ভুদেবরৌ | 
একান্তং সমপণগম্য ততঃ শেষসুপাদদে || ৩১1 

অনেকনানাবিধপক্ষিনাদিতে বিচিত্রপুষ্পস্তবকোপশোভিতে | 
নগোত্বমে তত্র নিবাসয়ীয়িবাং স্তৃতোষ রামঃ সহলক্ষমণন্তদা || ৩২ || 

তং রম্যমাসাদ্য হি চিত্রকুটৎ তাঞ্চের পুণ্যাং সররতং সুতীর্থাং। 
মন্দীকিনীং পুষ্পফলাঢ্যতীরাং ছুঃখং জন্ন্তৈহথ বিবাষসুলং || ৩৩ || 

ইত্যর্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চিত্রকুটনিবাস্ে 
নাম যটপঞ্চাশৎ সর্গঃ | ৫৬ || 

জনকনন্দিনী স্বামী ও দেবর দুই 'ভ্রাতাকে পরিবেশন করিয়! বিজনপ্রদেশে 
সমাগমন পুর্বক আপনি শেষ ভোজন করিলেন || ৩১ || যেখানে অসংখ্য বিবিধ 
প্রকার বিহঙ্গগণে স্মধুরন্বরে গান করিতেছে বিচিত্র পুষ্পস্তবকে পরিগুর্ণ বক্ষ 
সকল শোভা পাইতেছে, চিত্রকুট পর্বতের সেই স্থানে তখন নিবাস স্থাঁন প্রাপ্ত 
হইয়! লক্ষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র অসীম সন্তোষ লাভ করিলেন ৩২ | 
অনন্তর জাঁনকী দেবী ও শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষণ ইহারা সকলেই সেই রমণীয় চিত্র- 

কুট পর্বত” এরং যাঁছাঁর তীর পুষ্প ফল সম্পন্ন বৃক্ষ সমূহে পরি 'শোতিত, সেই 
পবিত্র তীর্থ মন্দাকিনী নদী প্রাপ্ড হইয়া] বনবাসে আগমন জন্য যে দুঃখ উপস্থিত 

হইয়াছিল সেই ছুঃখরাশিকে পরিত্যাগ করিলেন || ৩৩ ॥ 

ইতি চতুর্রিংশতি সাহত্য বাল্সীরীয় রামায়ণ মহছিতায় অযোব্যাকাণ্ডে 

চিত্রকুট নিবাস নামে ষট প্রঞ্চাশৎ সর্থ1 ৫৬ ||, 



৩৫৬ রাষায়ণৎ !  [৫ত, সর্গঃ। 

সগ্ডপঞ্চাশৎ সর্গঃ | 

স শোচিত্বা তু জুচিরং স্থুমন্ত্রেণ গুহঃ সহ | 
গঙ্জাপারং গতং রামং জ্যাম স্বপুরং ততঃ [ী ১।| 

অনুজ্ঞাপ্য স্ুমান্ত্রোথপি যোজযিত্ব৷ হয়ান্ রথে । 
অযোধ্যাঁয়েব নগরী প্রযযৌ ভূশছুর্মনাঃ | ২ || 
সোহতীত্য সুবস্ুন্ 'দৈশান্ সরিতশ্চ সরাধাসি চ। 
কাঁলেন নাতিমহতা গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ || ৩ 
'অযোধ্যামাজগীমার্তো নিবুত্তেহহনি সারথি? | 

আর্তনারীনরণণাঁং দীনম্বনবতীং তদা || ৪ || 
শুন্যামিৰ চ নিঃশব্দাং নিরানন্দজনাযুতাঁং | 

প্রমানপন্কজবনাং বিপুলাংপদ্িনীমিব | ৫ || 
তাং দৃষট। চিঞ্চয়ামাস সুমন্ত্রে মন্ত্রিসত্তমঃ | 
প্রবিশংস্তাং পুরীং দীনে নির্জনাং বিগতত্বিষং || ৬ |). 

অনুবাদ | 

এখীনে চণ্ডাঁলপতি গুহ শ্রীরামচন্দ্রকে গক্জাপার গত সন্দর্শন করিয়া স্থসন্তর 

সারথির মহিত বহুকাল বিলাপ ও পরিতাঁপ করিয়া! পরিশেষে হতাঁশ হইস্স] 
ল্থতবন প্রতি গমন করিলেন ॥ ১ ॥ গুহকর্তৃক অস্থজ্ঞাত সারথি স্ুমন্ত্র রথে 
অশ্ব সকল যোজন] করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত মনে অযোধ্যানগরাতিমুখে যাত। 
করিলেন ॥ ২ ॥ স্মন্ত্র সারথি যথেোচিত কাঁতর মনে অল্লকাল মধ্যেই অনে-: 

কানেক দেশ ওনদ নদী সরোবর গ্রাম'ও নগর অতিক্রম করিগ! এক দিবস অতীত 
হইলে পর লন্ধাকীলে অযোধ্যান গর আগমন করিলেন, তখন অযোধ্যার ভুরু” 

বস্থার সীম1 ছিলনা, তথীয় কি'ক্ীর কি নারী সকলেই কাতরস্বরে বিলাপ করি- 
-তেছে, রোদ্নধনি বাতীত, তি তখন আর কিছুই বণ গ্রোচর হয় নাই॥ ৩। 

॥৪& নগরী শুন/.ও নিঃশদ, জন সকল আনন্দ শুন এবন্ভুতাঁ অধোধ্য। অতি 
বিশাল,-পঞ্জ বনে' খলিলী পদ্মিনীর ন্যায় অবস্থান্বিত হইয়াছিল।॥ ৫ ॥ 
নতি প্রধান সুমন্ত্র সারথি অতি দীন, জনশুনা! শোভা রহিত? সেই অধোঁধ্যাগনরী 
প্রবেশ করিতে করিতে নগরের তাদৃশ অবস্থ1 দেখিয়া! চিন্তা! করিতে লাগিলেন ॥ ৬! 
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কচ্চিত সরতুনিচয়া সগজাশ্বনরাধিপ! | 

রাঁমশোকাগ্রিনির্দগ্ধা ন কৃৎন্গেয়ং পুরী ভবেছ্, || || 
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ীর্তঃ প্রবিবেশ স তাং পুরীং। 
সুমন্ত্রে। ব্যথুয়োপেতঃ স্তন্দনেন হতত্বিষা || ৮ || 
সুমন্ত্রমভিযান্তং তু দৃষ্ট। শতসহঅশঃ | 
ক রাম ইতি পুচ্ছন্তে। রখমভ্যদ্রবন্ নরাঃ || ৯! 
চভ্যঃ শশংস স তদ গঙ্গাতীরে মহাঁত্মন। | 
তেনাহং সমন্ুজ্ঞাত উত্তীর্ণে চাগতঃ পুরীং || ১০ | 
তে তীর্ণ ইতি চ শ্রুত্ব! বাম্পপর্য্যাকুলেক্ষণাঁঃ। 

অহে৷ ধিণিত্যুদাহৃত্য হতাঃ স্ম ইতি চুক্কুশ্ডঃ || ১১ || 
রৃন্দশে। জল্পতাং তেষাং শুশ্রাৰ স তদ। গিরঃ| 
নির্লজ্জোহয়ং বনে ত্যক্ত। রামং পুনরুপাগতঃ || ১২ ॥ 

অনুবাদ 

স্ুমন্ত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া! মনে মনে বলিতেছেন যে এই রাজধানীতে নানাবিধ 

অসংখা রত্ব ছিল, নানা জাতীয় হস্তী ও নান। দেশীয় অশ্ব ছিল, রাজাঁও ছিলেন 
এবং ধনে জনে পরিপুর্ণ অযোধ্যাপ্ুরী কি'এক রামশোকাগি দ্বার দগ্ধ হইয়। 

গিরাছে || ৭ ॥ সুমন্ত্র এই প্রকার চিন্ত| করিতে করিতে ব্যথিতমনে লীনবদনে 

শোভাঁবিরহিত রথারোহণে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ সুমন্ত্র গমন 

করিতেছে দেখিয়। পথিমধ্যে সহত্র সহত্র লোক শ্রীরাঁমচক্দ্র কোথায় এই কখ| 

জিজ্ঞীস। করিতে করিতে রথের পশ্চাঙ্ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ 

তখন স্ুমন্ত্র তাহাদিগকে এই কথ। বলিলেন যে মহাত্স| শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গীতীরে রথ 
হইতে অবতীর্ণ হইয়1 ভবনে প্রত্যাগ্ধমন করিবার জন্য আমাকে অনুমতি করিলেন, 
আমি তদন্ুজ্ঞাত হইয়া রাজধানীতে সমাগত হইলাম ॥ ১০ ॥ রগ্ধুনাথ রথ 

হইতে অবভীর্ণ হইয়াছেন এই কথ। শ্রবণ করিবা মাত্র ভাহাদিগের নয়নে দরদরিত 
ধার বহিতে লাগিল, এবং অতি খেদে কছিতে লাগিল হ1 ধিক্হা, ধিক! আমর! 

হত হইলাম, এই কথ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরস্ত করিল || ১১ 11 
সকলে মিলিক্পা সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিল, যে এইন্স্মন্ত্ 'কি নির্লজ্জ, এ স্রীরাম- 

চগ্্রকে বনে পরিতাগ করিয়! পুনর্ধ্ধবার কেমন করে এখানে ফিরিয়া আলিয়াছে, 

ইহার মত নিঘণ কেহই নাই ১২ ।॥ 



৩৫৮ রাম্মায়ণৎ [৫৭ত, সর্গঃ | 

মহোঁৎসবসমাঁজেষু কখং নাষ স্থনির্ণীঃ | 
ভ্ধিহরেম পুনহ্যফটা বিনা তং নরকুঞ্জরং || ১৩ | 
কিং স্তাৎ প্রিয়ং জনস্তাত্য কাজ্মিতং কিং সুখাবহং | 

ইতি চিন্তয়তানেন জনোহয়ং পরিপালিতঃ || ১৪ | 
বাতায়নগতানণঞ্চ স্্রীণণং শুশ্রাৰ ভাষিতং | 
নিরাশোহয়ং কথং রামসুৎস্জ্য পুনরাগতঃ 1 ১৫ || 
এতাশ্গন্যাশ্চ ছুঃখার্তঃ হৃণ্ন্ রাঁচঃ স সারখিও। 
যত্র রাজ। দশরখন্তদেবৌপষযৌ গৃহং || ১৬ | 
অবতীধ্য রথাদাশু রাজবেশ্ম বিবেশ তত | 
শোকদীনজনাকীর্গং সগুকক্ষং হতছুযৃতি || ১৭ || 
ততে! দশরৎক্ত্রীণাং শুআব পরিদেবিতং | 

 প্রাসাদশিখরস্থানাং ছুঃখাত্তীনামিতস্ততঃ || ১৮ || 

অনুবাদ | 
' সকলে আরে! আক্ষেপ করিয়। বলিতে লাগিল, হ? আমর সেই নরো- 

সম রঘুমন্দন ব্যতিরেকে কি প্রকারে ঘণাশুন্য হইয়! পুনর্ধার আনন্দে মহোঁৎ- 
সবসমান্ধে বিহার করিয়া বেড়াইব ॥ ১৩ || ভাঁহাতে এই সকল ব্যক্তির কি প্রিয় 
হইরে কিমনোমত আকাঁজ্ষইব] লুণ্রদায়ক হইবে, সারথি ইহাই চিন্ত| করিতে 
করিতে সকল লোকের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইয়] রহিলেন || ১৪ || স্সমন্ত্ 

রাঁতীয়নতলস্থিতা মহিলাগণের এই কথা গুনিতে লাশ্িলেন, তাঁহার সাঁক্ষেপে 
কহিতেছেন, কুমন্ত্র সারথি কিএকাটর শ্ীরামকে বনে পরিত্যাগ করিয়া নিরাশা 
হইয়) পুনর্ববার ভবনে প্রত্যাগত হইল ॥ ১৪ ॥ তখন সারথি অতি দুঃখিত মনে 

এই সকল কথ! ও জারও নান! প্রকার কথা শ্রবণ করিতে করিতে যেখানে রাজা 

দশরথ উপবিষ্ট ছিলেন সেই গৃছেচত গমন. করিলেন || ১৬ || শীত্র রথ হইতে 
অবভীর্ঘ হইয়া সুমন্ত্র তখন: রাঁজতবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজতবন 
একেবারে শোতাশুন্ হইয়া রহিয়াছে, সকলেই শোকাভিভূত হইয়। দীনবেশে 
অবস্থান করিতেছে । ১৭ ॥| অনন্ত সুমন্ত্র সারধি চারিদিকে অউ্টালিকাঁর 
উপরিস্থিত। 'অতি »কাঁভর] দশরখ পত্বীদিগের সকরুণ বিলাপ পরষ্পর। শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন || ১৮ || 



৫৭ত, সর্গঃ |] অধষোধ্যাকাণ্ড2। ৩৫ 

সহ রাঁমেণ নিধায় বিনা ব্লামমুপাঁণতঃ| 
সুৃতঃ কিং নাম কৌশল্যাং পৃঃ সংপ্রতি বক্ষ্যতি | ১৯ | 
যথা চ মন্যে ছুজর্ববং তথ ন আুমরং ফ্রুবং | 

প্রিয়ে নির্বাসিতে পুজরে কৌশল্যা যত্র জীবতি || ২* || 
রাজস্ত্রীণাং স তদ্বাক্যং তথ্যমিত্যবজগ্মিবান্। 
কোশাগিন। দহ্মানো রাজবেশ্থী বিবেশ তৎ || ২১ | 

প্রবিশ্য চ তথ দীনে। রাজানং দীনচেতসং | 

অঁপশ্ঠৎ পুভ্রশোকার্থং হতসত্ত্বৌজসং তদা || ২২ || 
অভিগম্য স রাজানং প্রণিপত্য চ সারথি | 
যথোঁক্তং রামবচনং কৃতাঞ্জলিরবেদরৎ || ২৩1 

ঈচ্ছত্বা চ বচে। রাজা বিসংচ্ছো ভ্রান্তচেতনঃ | 

নিপপাতামনভ্ভমৌ ছুঃখশোকবিসুচ্ছিতঃ || ২৪ || 

অনুবাদ | 

রাঁজমহিষীরা বলিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে সমতিব্যাহীরে লইয়া 
গেলেন, কিন্ত এখন শ্বাম বাতিরেকে কি প্রকাঁরে পুনর্ধার গৃছে প্রত্যাগত হইলেন, 

কৌশল্য। দেধী উ্তাকে জিজ্ঞাস! করিলে, তখন ভীহাকে কি বলিবেন || ৩৯ || 

নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে দুঃখে পড়িলে লোক বহুদিন জীবিত থাকে কখনই ছুঃখ 
তোগ কালে শীত মৃত্যু হয় না, যেহেতু প্রিয়তম প্রাণসম সন্তান রামচন্দ্র বনবালে 
গমন করিয়াছেন, তখাপি কৌশল্যাদেবী এখন জীবিত! রহিয়াছেন।| ২০ ॥| 
সুমন্ত্র রাজমহিষীদিগের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়। সে কথাকে যথার্থ মানিয়। 

শৌকানলে দগ্ধ হইয়। রাজভবনে গমন করিলেন || ২১ ॥ অভি দীন যেশে সুমন্ত 

রাঁজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজ। দশরথ যৎ্পরোনাস্তি পুভ্রশোকে কাতর 

হইয়। দুঃখিতমনে নিঃশঙ্ও নিশ্ভতেজ হইয়] রহিয়াছেম।। ২২ || সারথি রাজ 

সমীপে গমনপুর্ধবক মহায়াজকে প্রণাম করিয়া, রামচক্দ্র যে যে কথা বলিয়া দিয়া- 
ছিলেন, কৃতীঞ্জলিপুটে তাহ! সমুদয় নিবেদন করিলেন ॥| ২৬.) রাজা দশরথ 

সাঁরথির ম্নখে রাঁমচক্দ্রের সেই সকল কথা! শ্রবণ মাত্র ভ্রান্তচিত্ত ও সংজ্ঞাশুন্য 

পুত্রশোৌকেমুকচ্ছিতি হইয়! আমন হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ 



৩৬০  রামায়ণৎ। | [৫৭ত, সর্গঃ | 

হু তমাঁসনীস্ভুমৌ পতিত জগতীপতিং। 
অস্:পুরক্্িয়োহত্যেতয বাহুনুচ্ছি, ত্য চুক্রুত্ডঃ || ২৫| 
রিবা তু তং সার্ং কৌশল্যা পতিতং পতিং। 
দীনমুদ্ধাপরামাস বচনঞ্চেদমত্রবী্চ || ২৬ 
ইমং তম্ত মহাঁরাঁজ দূতং ছুষ্করকাঁরিণং | 
বনবাসাছুপারৃত্ব কম্মাঁৎ তং নানুপুচ্ছসি || ২৭ || 
যদি ত্বং নিঘ্ৃণিং কৃত্বা! লজ্জয়ৈবং বিমুহসি | 
উদ্ভিষ্ঠ নাদ্য কালস্তে লজ্জিত মা ব্যপত্রপঃ | ১৮) 

কম্মাদদ্য মহীপাল ন তং পুচ্ছসি মে. সুতং | 
নান্তীহ কাচিৎ কৈকেয়ী বিশ্রবং প্রটমর্থসি || ২৯ | 
এবযুস্ত 1 মহাঁরাজং কৌশল্যা শোকমুচ্ছিন | 
ধরণ্যাং :নিপপাতার্ বাম্পবিক্রবভাষিণা || ৩০ | 

অনুবাদ | 
অন্তঃপুর মহিলার! পৃথিবীপতি রাজ! দশরথকে আমন হইতে ভূমিতে- পতিত 

হইতে দেখিয়া তীঁহার স্গিধানে সমাঁগমন পুর্ব্বক ভুজযুগল উত্থিত,করিয়া! চীৎ- 
কার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ কৌশল্য দেবী সুশিক্নার সহিত 

অচেতন 'পতিকে ভূমিতে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে ভূমি হইভে উত্থাপিত 
করিলেন, এবং এই কথা বলিলেন || ২৬ 1 হে মহারীর্জ! এই দুক্ষর্মকরি 

'রামচক্দ্রের ছুত বনবাম হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, আপনি কি জন্য ইহাকে 

তাহার সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন না| ২৭ ॥ যদি আপনি দ্বণাজনক কর্ম 

করিয়াছেন বলিয়। লজ্জায় এপ মেহিল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে আঁপনি 
গাত্রোথান করুন্, অদ্য আপনার লঙ্জুর করিবার সময় নহে, আপনাকে আর লজ্জা 

করিতে হইবে ন] || *২৮ || হে মহারাজ! আপনিকি জন্য আজি "আমার 
সন্তানের কথা জিজ্ঞাঁন! করিতেছেন না, ভয় কি এখানে এখন কৈকেয়ী নাই, 

আপনি নির্ভয় হইয়া! রামের কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাস করিতে যোগ্য হউন্ 
॥ ২৯ 11%4কৌশলা! দেবী কাতরগাঁবে বাষ্প পরিপুর্ণ নয়নে গদীদ স্বরে 
মহারাঁজ। দশরথর্কে এই কথ বলিয়! শোকে মুচ্ছিতি। হইয়! গূখিবীতে পতিত! 

হইলেন ৩০ ॥ 



৫ণতকর্গঃ।] . অযোধ্যাকাওঃ। ৩৬১ 

বিলপ্য পতিতাং ভূমৌ কৌশল্যাং শোকবিহ্বলীং | 

পতিতঞ্চ পতিং দৃষট। রুরুছঃ সুস্বনং কিঃ || ৩১ ॥ 

ততন্তমন্তঃপুরবোধিতাং স্বনং 

নিশম্য রৃদ্ধান্তরুণীশ্চ মানবাঃ | 

তিয়শ্চ সর্ববা রুরুদুর্গহে গৃহে 
নিরীক্ষ্য রামস্ত রথং মহাজন || ৩২ || 

ইত্যার্ষে রামীয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সুমাক্ত্রোপাবস্তুনং 

নাম সগ্ডপঞ্চাশৎ সর্মঃ || ৫৭ || 

অনুবাদ | 

কৌশল্যাদেবী বিলাপ করিতে করিতে শোকে অভিভূত হইয়। ধরাতলে 

নিপতিভা হইলেন এবং স্বামী মহারাজা দশরথকে অচেতনে ভূমিতে পতিত 

হইতে দেখিয়া রাজ পত্ীগ্রণেরা সকলে অত্যুচ্চৈঃপ্যরে রোদন করিতে লাগি- 

লেন ॥ ৩১ ॥ অনন্তর অন্তঃপুরিকা কামিনীগণের রোৌদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়। 

এবং মহা তব? গ্রীরামচন্দ্রের শুন্যরথ নিরীক্ষণ করিনা প্রতোক ভবনে ও প্রত্যেক 

গৃহে কি বালক কি যুব! কি বদ্ধ কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই সকরুণস্বরে বিলাপ 

করিয়! রোদন করিতে আরস্ত করিল ॥ ১৩২ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্া বাল্সীকীয্স রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণে 

মন্ত্রের পত্যাবর্তন নামে সপ্ত পঞ্চাশৎ্ সগ সমাপন ॥ ৫৭ 

[ ৪৬ ] 



৩৬২ রামায়ণৎ 1 ৫৮ত, সর্গঃ | 

অফ্টপঞ্চাশৎ সর্গঃ | 

অথ রাঁজ৷ পুনঃ সংজ্ঞা গ্রতিলভ্য সমুশ্থিতঃ | 
উপবিশ্যাঁসনে তং প্রুং সমুপচক্রমে || ১ | 
অশ্রুপূর্ণেক্ষণে। দীনো বনবদ্ধ ইব দ্বিপঃ। 
দীর্ঘমুষণ্ নিঃস্বাসং স বিষুচ্য মুহর্মহুঃ || ২ || 
রথরেণুপরিধস্তং কৃতাঞ্জলিয়ুপস্থিতং | 
পপ্রচ্ছৈনমভিপ্রেক্ষ্য স্ুমন্ত্রং বাঁম্পবিহ্বলঃ || ৩|। 
ক সুমন্ত্র গতো। রামঃ কক চ. বৎন্যাতি শংস মে। 

রুস্থেন তেন চৈব ত্বং রাঁঘবেণ বিসর্জিতঃ || ৪ | 
সোহত্যন্তং স্থুখসংব্দ্ধ; কথমাসিষ্যতে স্থৃতঃ | 

ভূমিপালাত্মজে। ভূমৌ কথং স্বপ্প্যাতি বা বনে || ৫1) 

অনুবাদ 

অনন্তর রাজ| দশরথ পুনর্বার চেতন প্রাপ্ত হইয়। ভূমি হইতে গাত্রোথান 
করিলেন, এবং আমনে উপবেশন করিয়া সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে লাথি 

লেন॥ ১ ॥ অরণ্য হইতে অভিনব বদ্ধ মাতঙ্গের ন্যায় অতান্ত দীনতা প্রাপ্ত 
নৃপতির নয়নযুগলে অনবরত অশগ্রধার] প্রবাহিত হইতে লাগিল, ও বার 

বার অত্যু্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্য্গ করিতে লাগিলেন॥ ২ ॥ রথরেণু 
দ্বার] পরিপ্রুত শরীর এবং কৃতাঁঞজলিপুটে লমুখে দণ্ডায়মান লুমন্ত্রসীরথিকে 
নিরীক্ষণ করিয়] রাজ দশরথ বাস্পপুর্ণ নয়নে গদদগ বচনে জিজ্ঞাস করি- 

লেন॥ ৩ ॥ হেলুমন্ত্র! আমার রামচন্দ্র কোথায় গেলেন? তিনি কোথায় 

অবস্থিতি করিলেন? কোন স্থান হইতেই ব1] অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবার 

জন্য তোমাকে বিদায় দ্রিলেন ! আমাকে সে সমুদয় বিশেষ করিয়া তুমি বল।| ৪ || 
রাম আমার প্রিয় সন্তান, চিরকাল পরম স্গুখে লালিত ও পালিত হইয়াছেন, 

তিনি রাঁজ কুমার হুইয়] কিরূপে অরণ্য মধ্যে উপবেশন করিবেন, এবং কেমন 

করিয়া ভুমিশয্যায় বা শয়ন করিয়1 থাকিলেন?11 ৫ ॥ 
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কথঞ্চ বিজনেহরণ্যে যাতি পঞ্ভযামনাথবহ | 
সিংহব্যাদ্রসমৃকীর্ণে সরীহপদনাকুলে | ৬ ।| 
যংযান্তমনুযান্তি ম্ম নরাশ্বরথকৃঞ্জরাঃ | 
স কথং সুকুমারাঙ্গে। বনে চরতি মে সুতঃ || ৭|! 
সুকুমা্যা তপন্থিন্য। বৈদেহানুগতঃ কথং। 
বনং কন্টকিনং ছুর্গং রাঁমঃ পঞ্ভ্যখং বিগহতে || ৮ || 

স চাপ্রতিমতেজন্বী সুকুমীরো। মমাত্মজঃ | 
অনুগচ্ছতি তং ভক্ত্যা লক্ষমণো ভ্রাতরং কথং|1 ৯|| 

সিদ্ধার্থ কৃতার্থস্চ ষেন মে তৌ সুতাঁবুতৌ | 
তপোদীক্ষান্থিতৌ দুষ্টৌ নরনারায়ণাঁবিব || ১০ || 

অনুবাদ । 

আমার প্রীণাঁধিক: প্রিকপুক্র শ্রীরাম, লিংহব্যাপ্র প্রভৃতি হিংঅ জন্ত্ব সমছে 
পরিপুর্ণ ও ভূজঙ্গম প্রভৃতি সরীন্যপগ্গণে আকীর্ণ জন শুন্য অরণ্য মধ্যে অনাথের 
নায় পদব্রদে কি রূপে গমন করিতেছেন? | ৬ ॥| যেরামচন্দ্র গমন করিলে 

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্যকলোক্ক এবং অশ্ব রথ হস্তা প্রভৃতি গমন করিয়া 

থাকে, সেই স্থুকোমলাঙ্গ আমার প্রাণাধিকর্সপ্রয় সন্তান রাঁম কি প্রকাঁরে বনে বনে 

বিচরণ করিতেছেন ?1| ৭ ॥ হেন্তুমন্ত্র! সুকুমারাঙ্গী নিরপরাধিদী বিদেহরাজ- 

নন্দিনী জানকী রামচন্দ্রের অনুগামিনী হইয়াছেন, তীহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া 

কি রূপে রাম কন্টকাকীর্ণ ছুর্খম অরণ্য মধ্যে পাদারে গমন] গমন করিতেছেন? 

|| ৮ 1 অপরিমিত বলশালী সুকুমার কলেবর আনার প্রিয় সন্তান লক্ষ্মণ 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাঁর গ্রতি একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে অরণ্যে কি রূপে রামের অন্ু- 

গমন করিতেছেন? | ৯ 11 ছে সুমন্ত্র! তোমারই প্রয়োজন সম্পন্ন হই- 
য়্াছে, তুমিই কৃত কৃত হুইয়াছ, যেহেতু নরনারায়ণের ন্যায় সতত তপস্যাব্রতে 

দীক্ষিত আমার সেই উভয় সন্তান শ্রীরাম লক্ষাগকে তুমি নয়নে দর্শন করিয়া 

আনিয়াছ) ১০ || 
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কিমাহ রামতেজন্বী কিঞ্চ মাং লক্গমণোহব্রবীৎ। 
কিমুবাচ চ মাং সাধী সীতা ভর্ভূপরায়ণ। || ১১ || 
আনিতং ভাষিতং ভুক্তমিতঃ প্রভাতি শংস মে। 
অশেষতো যথা বৃত্ত বনং রামস্থ গচ্ছতঃ || ১২ || 

ইতি স্ুতে। নরেন্দ্রে চোদিতঃ সঙ্জমানয়! | 
উবশচ বাঁচ। রাজানং বাম্পগদ্গদয়া ততঃ || ১৩ | 

পুরা প্রভৃতি বৃত্তান্তমশেষেণানিবস্তনং | 
উক্ত। ততঃ পরদিমং রীমসন্দেশমব্রবীতৎ ॥| ১৪ || 

কৃত্ব। তেহনুদিশং রামঃ প্রণামং সাঞ্লিঃ স্থিত? | 
ইন্দং মাং সম্পরিষ্বজ্য সন্দিদেশ মহাবলঃ || ১৫ | 

স্ত মদ্বচনাক্টাত্বা সমাসাদ্য নরাধিপং | 

শিরসা প্রণিপত্যাগ্রে প্রফব্যঃ কশলং ততঃ ॥ ১৬ || 

অনুবাদ । 

ছে সারথে ! সেই তেজস্বী রামচন্দ্র আমাকে আর কি বলিয়াছেন? স্মিত] 

কুমার লক্ষ্মণই বা আমাকে কি বলিয়াছেন? এবং পতি পরায়ণ| সাধী সীতাদেবীই 
বা আমাকে কি কহিয়ীছেন ?1| ১১ ॥॥ রামচত্র এই অযোৌধ্যা। নগর হইতে গমন 

করিয়। অবধি কোন্ দিন কোথায় বসিয়াছিলেন+ কোথায় কি বলিয়াছেন, কোথায় 

কি আহার করিয়াছিলেন তাঁহার সমুদক্ক চরিত আমার নিকট আদ্যোপান্ত বলিয়] 

আমাকে সন্ভষ্ট করহ ॥ ১২ ॥ স্মন্ত্রের প্রতি রাজা দশরখ এই আদেশ করিলে 

পর সারথি বাষ্প গরদগীদ স্বরে ক স্কুরিত আধ আঁধ বচনে নৃপতিকে বলিতে 

লাগিলেন || ১৩ ॥॥ স্ুমন্ত্র নগ্নর হইতে বহির্গত হইয়া অবধি পুনর্বাঁর প্রত্যা- 

গমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত বস্তান্ত বর্ণনা করিয়। পরিশেষে রাঁমচক্দের নিবেদিত 

প্রতিসন্দেশ রাজাকে বলিতে লাগিলেন || ১৪ 1 হে ভূপাল! মহাবল 

পরক্রীন্ত শ্ীরামচক্দ্র আপনার উদ্দেশে এই দিকে প্রণতিপুর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে 

দণ্ডায়মান হইয়। আমাকে আলিঙ্গন করতঃ এই আদেশ করিলেন || ১৫ | 

ছে সাঁরথে! তুমি এখানে হইতে গমন করিয়! মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে 
পর অমাঁর বচনান্ুসারে আদে পিতাঁকে নতমস্থকে প্রণাঁম করিয়। তাহার কুশল 

সম্বাদ জিড্ঞাল! করিবে |! ১৬ 11 
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পৃষ্ট। চ কুশলং সত বিজ্ঞাপ্যো মে পিতা ত্বয়া | 
অনুগ্রহার্থমম্মীকং ন শোচ্যোহহং ত্বয়েত্যুত || ১৭ | 

জাতঃ সর্ধবো হি রাজেন্দ্র ভবিতব্যস্পাশ্সতে | 
অতে। ন শেচ্যোহস্মি বিভে। মম চেদিচ্ছসি গ্রিরং || ১৮ || 

মাতরশ্চাঁপি মে সর্ববাঃ প্রষ্টব্যাঃ কুশলং ত্য়া। 
অশেষ্তঃ সমাসাদ্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ || ১৯ | 

কৌশল্য। চাপি মে মাত। বিজ্ঞাপ্য। সততং তয় | 

মচ্ছোক কর্ষিতো রাজা ন বাচ্য পরুবং তয় || ২০ || 
শাৃপিতানি মম প্রাণৈঃ পুনরাঁগমনেন চ | 
দেববৎ পুজনীয়স্তে পিত। ন ইতি চাত্রবীৎ || ২১ || 

পরিষ্বজ্য চ বক্তব্যে! ভরতে। বচনান্মম | 

যৌবরাজ্যমবাপ্য ত্বং পুজয়েখ। নরাঁধিপং || ২২ || 

অনুবাদ | 
ছে জ্ুত তাঁহার স্বাস্থ সম্বাদ জিজ্ঞাসার পর আমার বঢনান্থসারে পিতাকে 

এই কথ। বিজ্ঞাপন করিবে, হে পিত! আমাঁদিগের প্রতি অন্ুগ্রছে'র নিমিস্ত 
আপনি মদর্থে কোন শোক করিবেন না ।। ১৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! জন্মগ্রহণ করিয়ঃ 
সকলেই অবশাস্তাবি বিষয় ভোগ করিয়। থাকে, অতএব হে প্রভে!। ! আপনি যদি 

আমাদিগের মঙ্গল চিন্ত। করেন তাহ1 হইলে এবিষয়ে আমার উদ্দেশে কদাচ আর 

শোক করিবেন না।| ১৮ 1 হে রাজন! এতদ্বাতীত আরও বলিলেন, ছে 

স্মন্ত্র! আমার জননীগণের নিকট গিয়] প্রণীম ও অভিবাদন করিয়] তহাঁদিগের 

সকলের সম্যক্ কুশল স্বাদ জিজ্ঞীস| করিবে || ১৯ || হেসারথে! আমার 
গন্ভধশীরিণী কৌশল্যা দেবীকেও এই কথ সর্বদ1 বিজ্ঞাপন করিবে যে মম পিতা] 

রাজাধিরাজ দশরথ, আমার শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব তিনি যেন 

শোকোন্মস্তা হয়] পিতাকে কৌনরূপে নিষ্ঠুর কথা না বলেন।। ২০ ॥ জননীর 
গ্রতি, আমার জীবিতের শপথ দিয় বলিবে, যেন তিনি আমার পিতার অনাঁদর 
ন। করেনঃ কেন না আমাদিগের পিভ1। দেবতার ন্যায় পুজ্য এবং তীহারও পুজ- 
নয় হয়েন।| ২১ || হেস্থত! তুমি আমার বচনানুসাঁরে ভরভূকে আলিঙ্গন 
করিয়। এই কথ! বলিবে যে হে ভরত! তুমি যৌবরাজ্য লাত করিয়! মহারাজের 

পুজ1(ভিবাঁদন করিবে ॥ ২২ ॥ 
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বয় শু্সধ্যমাণে।মাং ন শোঁচতি বথ। নৃপঃ| 

মতন্নেহাদর্থসি তথা কর্তৃমিত্যপি নিশ্চয়ং || ২৩ || 
সমং মাতৃষু সর্বাস্ত্র বর্ডেখ! ইতি চাত্রবীৎ | 
ভরতং পৃথিবীপাল পুভ্রং তে কেকরীস্থৃতং || ২৪। 
এবমাদি বচো ধর্ম্যং ক্রবন্নেব স মাং নৃপ |. 
বাশ্পবেগোৌপরুদ্ধাক্স। মুমোচাজ্রণি তে সুতঃ || ২৫ | 

ঈষদ্রোষপরীতস্ত সৌমিত্রিরিদমত্রবীৎ | 
কেনায়মপরাধেন রাঁজ্ঞা। পুক্রো বিবাসিতঃ || ২৬ | 

ময়া তাবস্তবেৎ কিঞিৎ কার্কশ্যাদপ্রিয়ং কৃত । 

আঁধ্যস্থ তু পরিত্যাণ্ধে কারণং নোপলক্ষয়ে || ২৭|| 
যতঃ প্রাব্রাজিতে রামঃ কৈকেষ্যাঃ প্রিয়কারণাৎ | 
বরদাননিমিত্তত বা কৃতং তত সাধু সর্বথা || ২৮ || 

অন্বাদ | 

তুমি পিতার সেবাশুশ্রুষা করিবে পিতা যেন আর আমার উদ্দেশে কৌনরূপে 
শৌঁক করেন না, তুমি আমার প্রতি ন্লেহ প্রকাশ করিয়। নিশ্চয় ইহাই করিতে 
যোঁগা হইবে ॥ ২৩ || এবং সমুদয় মাঁভৃগণের প্রতি সমভাঁব প্রকাশ করিবে । 

ছে ভূপাঁল ! আপনার কৈকেয়ীকুমার ভরত সন্ভীনকেও রাম এতাদৃক্ প্রিয়ান্শ।সন 

করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন | ২৪ || ইত্যাদি ধর্শোপদেশ ঘটিত বাক্য প্রদান 

করিয়। আমাকে & সকল কথ। বলিতে বলিতে শ্রীরামচক্দরের বাঞ্পবেগে কণ্ঠরোধ 
হইয়] গেল, নেত্র হইতে অনবরত অশ্রধার। প্রবাহিত হইতে লাগিল || ২৫ | 

হে মহারাজ ! কেবল লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ ক্রোধান্বিত হইয়! এই কথা বলিলেনন, পিত। 
প্রারামের কোন্ অপরাধ নিরীক্ষণ করিয়! গুণনিধান জোষ্ঠ সন্তানকে বনবাসে 

প্রেরণ করিলেন || ২৬ || বোধ হয় আমি কখন রোঁষপরবশ হুইয়। পিতাঁর 

কিছ অনিষ্টাচরণ করিলেও করিয়] থাকিব, এবং আমাকে বনবাঁস দিলেও হানি 

ছিলনা। কিন্ত পিডৃমাঁন্ এরামকে পরিত্যাগ করিবার কোন কাঁরণই আমি 
দেখিতে পাই না ॥ ২৭ ॥ কেবল কৈকেয়ীর প্রি সম্পাদন করিবার নিশিত 

পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন, অথব] বরপ্রদান করিয়াছিলেন 

ৰলিয়াই ইহ] করিয়াছেন? যা] হউক তিনি এ অভিসদ্ধাবহার করিয়াছেন ॥ ২৮। 
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বিরুদ্ধং ধর্নমকীর্তিভ্যাঁং রাজ্েদং বুদ্ধিলাধবাঁৎ | 
অযশস্তং কৃতং মন্যে সৎপুত্রন্থ্য বিবাঁসনং || ২৯ | 
মম তাঁবন্ন তাঁতেহদ্য পিতৃম্নেহোহস্তি কশ্চন | 
পিত। মাতা সুন্ধচ্গদ্য রামে। বন্ধুগডক্ুশ্চ মে || ৩০ || 

লোকপ্রিয়মিদং ত্যক্ত। লোকনাথঞ্চ রাঘবং | 

রাজা কিমিব কল্যাঁণং ভরতাঁদভিকাজ্জাঁত || ৩১ || 
আসন্ত্র্য ভরতশ্চৈবং বাচ্যস্তে রাজসনিধো | 
আমর্ষয়সি চে কাঁঞ্চিদদ্য রাঁমে প্রতিক্রিয়াং || ৩২ || 
ততো মাতৃষু সর্ববান্ুু সমতামভ্যুপাগতঃ | 

রাজ্যাভিমানমুত্স্যজ্য বর্তস্বেত্যাদিদেশ মাং || ৩৩ | 
জাঁনকী তু বিনিঃশ্বস্য বাম্পচ্ছন্নস্থর। নৃপ | 
ভূতোপস্থষ্টচিত্তেব বীক্ষমাণ। দমস্ততঃ || ৩৪ | 

অনুবাদ । 

আমার বোধ হয়, রাজার বুদ্ধির অল্পত] প্রযুক্তই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও কীর্তি-লৌপকর 
এই অযশশ্ঠ কর্ম্ম করিয়! ঈদৃশ সুত্বভবসম্পন্ম প্রে্টসন্তান রামকে বনবাসী করি- 
লেন॥ ২৯ ॥ অতএব হেস্থত! অদ্য আমার পিতাঁর প্রতি কোনমতে পিড়্ 
স্নেহ বর্তিতেছে না, যেহেতুক শ্রীরাঁমই পিতা মাত! সুহৃৎ বন্ধু গুরু, রামই আমার 
সর্ব বুক্ষক হয়েন॥ ৩০ ॥ যাঁবভীয় জনগণের প্রণয়াধার লোক নাথ রঘুনাঁ- 
থকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়! মহারাজ ভরত হইতে কি শুভ 'লাঁত করিতে 
আকাঁজ্ষ। করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ হে সারথে! তুমি মহারাজের নিকট ভরতক্কে 
আহ্বান করিয়া এই কথা বলিবে, যদি তিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে শ্রীরম- 
চত্দ্রকে প্রতি নিরত্ত করাইবার বিধান করুন ॥ ৩২ & অআুনস্তর এই কথ। বলিবে, 
যেন তিনি রাজ] হইয়াছেন বলিয়া অভিমান না! করেন অর্থাৎ সে অভিমান 
পরিহার পুর্ববক মাভিগণের মধ্যে সকলেরই প্রতি সমান ভাব প্রকাশ করেন 
হে মহারাজ! তব পুত্র লক্ষ্মণ আমাকে এই সকল আদেশ করিয়াছেন ৩৩ ॥ 
হে ভূপতে ! জনকরাঁজনন্দিনী কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন বাস্পে 

তাহার কণ্ম্বর আচ্ছন্ন হইয়! গেল, যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় চ1রিদিক্ নিরীক্ষণ 
করিতে লাঁখিলেন আর কিছু বলিলেন ন1॥ ৩৪ | 



৩৬৮ রামায়ণৎ।॥ [ ৫৮ত সর্গঃ। 

অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাঁজপুক্রী যশস্থিনী | 
পর্য্যশ্রবদনা দীনা নৈব মাং কি্ছিদত্রবীৎ || ৩৫ || 
উদীক্ষমাণ! র্তীরং মুখেন পরিশুধ্যতা | 
সুমোচ কেবলং বাম্পং মাং নিরৃত্তমবেক্ষ্য স || ৩৬ || 

স চাপি রামোহশ্রমুখঃ কৃতাঞ্জলি 
নাম পাদৌ তব শোৌকবিহ্বলঃ | 

তখৈৰ সীত৷ রুদতী বরাননা 
নৃদেবপাদৌ শিরস। নমস্তাতি || ৩৭ || 

ইত্যণর্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামসন্দেশাখ্যানং 

নাম অফপঞ্ধাশত সর্গ21| ৫৮ | 

অনুবাদ 

সেই যশন্বিনী জনকনন্দিনী কখন ঈদৃশ বিপদে পতিতা হন নাই, তিনি সেই 
সময় দীননয়নে অস্রপরিপ্লুতবদনে দণ্ডীয়মানা রহিলেন তিনি আমাকে কিছুই 
বলিলেনন1॥॥ ৩৫ ॥ আম প্রতিনির্ত্ত হইলাম দেখিয়। তাহার বদন কমল 

ঘন্ক হইয়।গেল, তিনি কেবল জীরাঁমচক্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! অনবরত 

নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাশিলেন ॥| ১৩৬ 1 শ্রীরামচন্দ্রও অশ্রুমুখে কৃতা- 

গ্ললিপুটে শোকে অভিভূত হুইয়! আপনার চরণযুগ্রলে প্রণাম করিলেন, বর 
বর্ণনণী জানকীও রোদন করিতে করিতে তদ্রুপ আপনার পদারবিন্দে পুনঃ২ 

প্রশিপাত করিতে লাগিলেন || ৬৭ | 

ইতি চতুর্বরংশি-সাহত্র্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
রাম সন্দেশ কখন নামে অস্টপঞ্াশৎ সর্গ সমাপন || ৫৮ || 

সন (7 এন 
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নৰ পঞ্চাশ সর্গঃ| 

ইতি ক্রবাঁণং সন্দেশং সুমন্ত্রং মন্ত্রিসভ্বমং | 

ব্লহি শেষং পুনরিতি রাজা বচনমব্রবীৎ || ১।| 
তস্য তদ্ষচনং শ্রন্ত্। জুমস্ত্ে। বাল্পবিহ্বলঃ | 

কথয়ণমাস ভূয়োহপি রামবৃত্বান্তবিস্তরং || ২|! 

জটণঃ কৃত্বা' ততো রাজংশ্টীরবল্কলধারিণৌ | 
গঙ্গামুত্তীর্য্য তৌ বীরৌ প্রয়াগাভিমুখৌ গতৌ || ৩ | 
ততো মম নিরৃত্স্য ভুরগা বাঁম্পবিক্রবাঁঃ। 
রামমেবানুপশ্থান্তো হেষনাঁণ। বিচুক্রুশ্ডঃ || ৪ || 
উভা ব্যাং রাঁজপুক্রীভ্যাং ততঃ কৃত্বাহমঞ্জলিং | 

ত্বদেগীরবভয়াদ্রাজনকামঃ পুনরাগতঃ || ৫ 1| 
গুহেন সহ কুৎম্ং তু তটত্রৰ দিবসং স্থিতঃ | 
আঁশয়। যদি রামে। মাং পুনরেবাব্বয়েদিতি || ৬ || 

অনুবাদ! 

মন্ত্িপ্রধান জুমন্ত্র এই রূপে রাঁমচন্দ্রের কথা রাঁজা দগ্লরথ সন্িধনে নিবেদন 
করিলে পর, পুরর্ধবার রাজা স্থুমন্ত্রকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন । হে মন্ত্রিন! তাহার 
পরের কথ] মকল আদ্যোপান্ত বলহ ॥ ১ ॥ স্মযন্ত্র মহারাজের এই কথ শ্রবণ 

করিয়। বাষ্প পরিপুর্ণনয়নে গদশাদ বচনে পুনর্কার বিস্তাররূপে রামরত্তান্ত রাজ 

সন্সিধানে বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ হেমছারাজ! তাহার পর মন্তকে 
জট] বন্ধন ও বল্কল পরিধান করতঃ বীরাবভার শ্রীরাম লক্ষ্মণ গঙ্গা! পাঁর 
হইয়। প্রয়াগের অভিমুখে গ্বা। করিলেন ॥ ৩ ॥ তদবলোকনানন্তর আমি 
বখন তথ! হইতে নিরত্ত হইলাম, তখন আমার রথে নিয়োজিত অশ্প সকল কাতর 

হইয়া সজলনয়নে রামচক্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চৈংস্বরেচীৎকার করত 
রোদন করিতে লাখিল। ৪ ॥ হে রাজন! অনন্তর উভয় রাজকুমার প্রতি 

অঞ্জলি স্ৃম্ত করতঃ আমি মহারাজের গৌরব ভয়ে কামনাশুন্য হুইয়| তথ 
হইতে পুনর্ধার রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলাম ॥ গু 1 এবং সেই স্থানেই 
চগুালাধিপতি গুহের সহিত সমস্ত দিবস এই আশায় অবস্থান করিলাম, কি 

লানি বদি শ্রীরামচজ্্র আমাকে পুনর্ষার আক্বাঁন করেন ॥ ৬ ॥ 
[৪৭ ] 



৩৭৩ রামায়ণৎ। | ৫৯টি, সর্গঃ | 

বিষয়েষু নরব্যা্র রামব্যসনকধিতাঃ | 
অপি বক্ষাঃ পরিমানাঃ সপত্রস্তবকাঙ্ক রাঃ || ৭ || 

সবাম্পাঃ সরিতশ্চাসন্ সন্তগুকলুযোদকাঃ। 
প্রমানকুন্ুুমাশ্চাসন্ পম্মিন্যো বিগতত্তিষঃ || ৮ || 
ধ্/নৈকতানস্তিমিতা ন বিচেরুমুগদ্বিজাঃ | 
আসীচ্চ রামশোকার্ডং নিষ্কুজমিব কাঁননং || ৯ || 

জলজান্যপি সত্বানি স্থলজান্যপি সর্বশঃ | 

স্থানেভ্যঃ স্তস্তিতানীব স্বেত্যশ্চেলু নঁ ভূপতে || ১০ 1) 
পুরে রাষ্টে চ তে রাজন্ পৌরজানপদে জনে | 
তং ন পশ্টযাম্যহং কঞ্চিদেঘ। ন শোচতি তে স্ুতং || ১১ || 

অযোধ্যা প্রবিশস্তং মাং গয়ন্তি সমন্ততঃ | 
পৌর দ্ুঃখাঁভিসন্তপ্ত। বিনা রামম়ুপাঁগতং || ১২ ॥ 

অন্ুবাদ। 

হে নরাধিপ! শ্রীরামচজ্দ্রের বিপদ সন্দর্শনে কেহই আর বিষয়াসস্ত নহে 
অন্যের কথ! কি বলিব আরণা বক্ষ সকল ও পত্র পুষ্পস্তবক ও অস্কুরের সহিত 

সম্পূর্ণ দান হইয়। রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ নদী সকল বাম্পপরিপ্রূত হইয়াছে, তাহা- 
রদ্দিগের জলপুর কলুঘিত ও উত্তপ্ত হইয়। গিয়ীছে, বিকশিত পন্সিনীর। লান্ 
তাঁষে শোতাশ্বন্য হইয়াছে ॥। ৮ ॥ আঁরণ্যক মৃগকুল ও বিহঙ্গদল, সকলেই 
নয়ন নিমীলিত করিয়া ধ্যামস্থ হইয়। রহিয়াছে, ভাহাদিগের চলাচল শক্তি 

রছিভ হুইয্প] গিয়াছে, ফলতঃ শ্রীরাম শোঁকে অরণ্যানী সকল নিস্তব্ধ হইয়াছে 
॥ ৯ ॥ হেমহারাজ! শ্রীরামচক্দ্রের বিরছে জলচর ও স্থালচর প্রাণিমাত্রেই 
চতুর্দিকে আপন আপন" স্থানে নিশ্চেষ্ট হইয়। রহিয়াছে, কেহই স্বত্ব স্থান 

ভউতে প্রচলিত হইতেছে ন1॥ ১০ ॥ হে ভৃপতে ! আপনার রাজো ও নগরে কি 

জন জনপদ সকলে এমন কোঁন লোককে আঁমি দেখিতে পাই ন1 যে তব পুক্র শ্রীরাম 

বিরছে শোক না করিতেছে? | ১১ ॥ আমি যখন অযোধ্যা নগর প্রবেশ 
করিলাম তখন মস্ত পুরবাঁসিজ্লীকের1 আীরামচক্দ্র ব্যতিরেকে আমি একা! 

আসিয়াছি দেখিয়। দুঃখে যত্পরেগনাস্তি কাতর যঙ্ে চারিদিকে ঘেরিয় আ- 

মাকে যথোচিত নিন্দা করিতে লাখিল। 5২ ॥ 



৯টি, সর্গ;।].. আযোধ্যাকাণডঃ | ৩৪১ 

বিমানরথ্যাপ্রাসাদ গবাক্স্থাশ্ট যোষিতঃ 1 
রামমুতসজ্য চায়ান্তং দৃষ্টা চুত্ুম্তরার্তব্ || ১৩|| 
অশ্জপুর্ণেক্ষণ। দীনাঃ পশ্থান্তে মাযুপাগতং | 
হা নৃশংস ক রামস্তে নীত ইত্যপি চাক্রবন্ || ১৪ || 

নামিত্রানাং ন মিত্রাণাং নোদাসীনজনসা চ | 
অহমান্ততয়। কঞ্চিদ্বিশেষং নোপলক্ষয়ে || ১৫ || 
দীনাতুরান্তপুরুঘ৷। প্রমানোপবনদ্রমা | 
পরিদেবিতান্তস্বর। রলদিত চম্বননদিতা || ১৬ || 

নিরানন্দ। নিরুৎসাভা নির্ববষট কীরমজল। | 
রাঁমপ্রবাসনার্তেয়ং পুরী তে ন বিরাজতে || ১৭ || 

অনুবাদ | 

রথে পথে অউ্রীলিক। হশ্ম্যপ্রাসাঁদ বাতায়নস্থিত ভ্্রজোক ফাতেই আমার 
ত1মচক্দ্রকে বনবাম দিয়] আমি জামন করিতেছি দেখিয়া আমাকে অতিকাঁতরন্বরে 

চীকার করিয়| বিলাপ করিতে লাখিল॥ ১৬৩ ॥ আমি যখন পুরীমপে) আগ- 

'মন করি তখন পুববাসিনী বনিতাগণের। আমাকে অশ্রপুর্ণ নয়নে দীনতাীঁরে সমা- 
গত দেখিয়া সকলে এই কথা বলিতে লাগিল, রে নিষ্ঠুর প্রকৃতে! অত্র 
সারথে ! তুমি আমাদিগের নয়নরগ্ন কৌশল্যার জীবনধন রামকে কোথায় লইয়| 

গ্রেলে ॥ ,১৪ 1 হছে মহারাজ! কি শক্রপক্ষ কি মিত্রগণ কি উদাসীন অভাগত 

লোক সকলেই রামবিচ্ছেদে নমান কাতর, আমি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও 

কোন বিশেষ ভাৰ উপলব্ধ করিতে পারিলাম না॥ 5৫ ॥ এই অযোধ্যা 

নগর এ্ীরামচক্দ্রের বনগমনে যখোচিত কাতর হইয়] রহিয়াছে, ইহার আর 

কোন শোভাই নাই, এখানে পুরুষের] দীনবেশে আতুর দশায় কাতরত। প্রকাশ 
করিতেছে, উদ্যানের পার্প সকল ললান হইয়। গিয়ীছে, সর্ধাত্র সকাতর হাহাকার 

রব শ্রবণ উ্টগাচর হইতেছে, চারিদিক কেবল রোদন ধনিতেই পরিপূর্ণ হইতেছে, 
কাহারই আনন্দ নাই, কাঁহারই কোঁন বিষয়ে উৎসাহ দেখিতে পাই ন।, কোথাও 

স্বাহ1 বা বষট্কারাঁদি মঙ্গল শব্দ উচ্চরিত হইতেছে না, এবস্তত জনগণে পরিপুণ। 
তোমার অযৌধ্যাপুরী স্বীয় শোভা গ্রিভাগ করিয়াছে ॥ ১৮ ॥ ২৭ ॥ 



৩৭২ রামায়ণৎ 7]. [ ৪৯টি, সর্গঃ। 

ইত্যেবমাদি করুণং সুমজ্্রবচনং নৃপঃ | 
শুত্বোবাঁচ ততে। দীনে। বাম্পবিক্রববাগিদং | ১৮ | 

মিথ্যোপচারাৎ কৈকেব্যা বাঞ্চিতেন কথং ময় | 
ন মক্ত্িতং বিযুট়েন ধর্শজ্রৈগুরুভিঃ সহ | ১৯ || 
কেনহৎ মোহিতঃ পাঁপো যন্ময়া সহ মান্ত্রভিঃ | 

অসন্মন্ত্্য বিযুঢেন সহস৷ সাহসং কতং || ২০ || 

ভতবিতব্যং তথ। তেন রাঁমেণামিততেজস| | 

মর। তু তাবদশিবং প্রাপ্তং তদ্দিপ্রবসনাঁৎ || ২১ || 
উদ্শনীমপি স্ুতাশ্ গত্ব। রামং নিবর্তয় | 
নহি শক্যাহ্যুতে তস্মাজ্জীবিতুৎ দৈবমোহিতঃ | ২২ || 

শতাগতেন বা কালে। দীর্ঘ এবং ভবিষ্যতি। 

মামেব রথমারোপ্য ক্ষিপ্রং রামং প্রদর্শয় || ২৬ 

অনুবাদ |, 

রাজ দশরথ স্ুমন্ত্ সাঁরখির মুখে এই সকল সকরুণ বচন পরম্পর! বণ 

করিয়। অনন্তব ছুনমনে বাঁষ্পকণ্টে অস্ফটবচনে তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৮॥ 
রে স্তমন্ত্র! আমি ককেয়ীর বথা চতুরতাঁয় বঞ্চিত হইলাম, আমার বুদ্ধি 

বিবেচনা সকল একেবারে লোপ হইয়া গেল, আমি বিমুগ্ধ হইয়। ধর্মমজ্ঞ 

গুরুদিগের সহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত এ বিষয়ের কোন মন্ত্রণাও করিলাম 

না॥ ১৯ ॥ আমি অতি দুক্ক.তকাধী, আমি কিনিমিত্ত মোহিত হইয়। মন্ত্রি- 

দিগের সহিভ মন্ত্রণা না করিয়। হঠাৎ বিমুগ্ধ হইয় এমন অসস সাহসের কর্ম 

করিলাম ॥ ২০ ॥ আঁমি বুঝিলাম হে স্ুমন্ত্র ! ভবিতবাই সকলের মল, তশ্সিমি- 
স্তই অসীম তেজঃসম্পন্ন রামচন্দ্র বনব1সী হইলেন, তখহাকে বনবাস দিয়া আমিও 

যাবৎ্কাঁল থণশকিব রাঁমবিবাসন জন/ তাবশকাল সুমহান অমঙ্গল প্রাপ্ত হইব ॥ ২১॥ 

হে সারথে ! যাহা হউক এক্ষণে তুমি অতি সম্বর গমন করিয়া বন হইতে র।ম 

চক্্রকে নিৰৃত্ব কর, যেহেতু সেই প্রিয় সন্তান ব্যদটুরেকে দৈব বিড়্বিত হইয়! 
কোনমতেই প্রাণধারণ করিতে ঝ্মর্থ হইব নাঁ॥ ২২ 1 কিন্ত ইউটাও মনে 

করি যে তুমি রামের ও আমার নিকট যাতায়াত করিতে গেলে অনেক দিন গত 

হইবে, আমি তত বিলম্ব সহ্য করিতে আর পারি না, অতএব তুমি আমাকে 

রথে করিয়1 শী লইয়] গিয়। শ্রীরামকে দর্শন করাও ॥ ২৩ ॥ 



৫৯টি, স্গ।] .. অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৩৭৩ 

সিংহস্কন্ধে। মহাবাহুঃ ক্বাসৌ লঙ্গণপুর্বজঃ | 
যদি জীবতি সাঁধেনৎ পশ্ঠেরং সহ সীতয়। || ২৪ || 

পুণেন্ড্র কান্তবদন ঞ্ারুপম্মদলেক্ষণং | 
যদি রামং ন পশ্টামি যাঁস্যণামি যমসাদনং || ২৫ || 

সুমন্ত্র বদি তে কিঞ্চিন্ময়া পুর্ববং ক্ৃতং প্রিযং | 
ততঃ প্রাপয় মাং রামং প্রাণ! হি ভ্রয়ন্তি মাং 1 ২৬ || 

রামপ্রবাবসলিলে বাম্পশোকোর্মিমীলিনি | 
অগাধব্যসনে মগ্রো ঘোরেহহং শোকসাগরে | ২৭ || 

ইঞ্টপুজবিযোগার্ডিদুঃখিতেন গতাযুষা | 
মরায়ং জীবতা শুত দুস্তরঃ শোকসাগরঃ | ২৮ | 

অনুবাদ 

যর্দি এই অত।গ্যের সাধু জীবিত থাঁকে, তবে সিংহস্কন্ধ আজান্ুলম্বিত বান্ছ 

লক্ষণের অগ্রজ গ্রীর।মচক্্র জাঁনকীর সহিত কোথায় কিরূপে কালাঁতিপাত করি- 

তেছেন, একবার দেখিয়] জীবন সফল করিব ॥ ২৪ ॥ যাহার পুর্ণচক্দ্রের ন্যায় 

কমনায় স্থখমগ্ডল, ও মনোহর পঞ্কজদলের ন্যায় নয়ন যুগল, সেই প্রাণসমান 

রামচক্দ্রকে যদি দেখিতে ন] পাই, তবে নিঃসন্দেহ আদি যমালয়ে গঘন করিব 
॥ ২৫ ॥ হেক্ুমন্ত্র! যদি আমি পুর্বে কখন তোমার কিঞিৎ শ্রিয়চরণ করিয়। 

থাকি, তাহ! হইলে তুমি আমাঁকে বাঁমচক্দ্রের নিকট লইস্] চল, যেহেতু আমার 

প্রাণ অতিশয় চঞ্চল হইয়। আমাকে ত্ব্ন। করিতেছে ॥ ২৬*॥ হেসারথে ! আমি 
ভয়ানক শোঁক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, রামচক্দ্রেব বনবাসই এ সাগরের জল, 

বাষ্প শোক ইহার উত্ত,জ্ তরঙ্গমালা, এবং রাঁমবিবাসন দুঃখই ইহার অগাধত। 

ভইয়। উঠিয়ছে ॥ ২৭ ॥ ছে স্রত! প্রাণাঁধিক প্রিয়তম সন্তান বিয়ে।গ 

জনিত দুঃখে আমি বিগতাঁহু হইয়াছি, অতএব আমি বে জীবিত থাকিয়া 
এই দুস্তর শৌকসাগর উত্তীর্ণ হইন্ডে পাঁরিব কোনমতেই বোধ হইতেছে 
ন।॥ ২৮ ॥ 
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হা রাঁম রামানুজ হা হা বৈদেছি পতিব্রতে। 
ন মাং জানত ছুঃখাত্তং জিয়মাণমনাথবশ || ২৯ | 

কো স্বস্তি ছুর্ঘখিততরো ময় ছুষ্কৃতকর্্মণ | 
যোহহমন্তর্গতপ্রাণে! নৈব জ্রক্ষ্যামি রাঘবং || ৩০ || 

ইতি স্ম রাজ। করুণং মহাযশ। বিলপ্য ছুখোপহতেন চেতসা | 
গতাসুকণ্পঃ সহসৈব মৃক্ছিতিঃ পপাত ভূয়োহপি নৃপাঁসনাভতঃ || ৩১ 
ইতি বিলপতি পার্থিৰে বিমুড়ে ভূশকরুণং পতিতে পুনর্ধরণ্যাং 
ভূশতরমতিছ্ুঃখশোকনন্না করুণতরং বিললাঁপ রামমাত। || ৩২ || 

ইত্যর্বে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথপ্রলাঁপো নাম 
নবপথ্শাশখ স্গ || ৫৯ || 

অনুবাদ । 

হ] প্রীরামচক্দ্র! হারামানুজ লক্ষ্মণ! * হ1 পতিপ্রাণা বিদেহনন্দিনি সীতে ! 

আমি যে এমন ছুঃখিত হইয়াছি, আমি যে এনন ম্য়মাণ হইয়াছি* আমি থে 

এমন অনাথ হইয়াছি, তোমরা আমার এ দুঃখ জানিতেছ না॥ ২৯ ॥ হে 

রে স্ুমন্ত্র! আমি এমনি দুভাঁগা, আম অপেক্ষ1 ছুঃখিততর আর জগতে কে 

আছে? আমার মত দুক্কুতকর্ণমাই ব]কে আছে?যে হেতু আমি মনের একান্ত সমাধি 

করিয়া ও অন্তর্গত প্রিয় প্রাণসম রামচন্দ্রকে আর দেখিতে পাইব নাঁ॥ ৩০ ॥ 

অনন্তর মহাষশস্বী রাজ! দশরথ এই রূপে সকরুণ বিলাপ করিতে করিতে 

দুঃখ দগ্ধমনে মুসূর্ষের ন্যায় সহসা সুঙ্ছিত হইলেন, এবং সিংহাসন হইতে 

পুনর্ববাঁর ভূমিতে পড়িয়া] গেলেন ॥ ৩১ ॥ রাজ! দণরথ এই প্রকার বিলাপ 

করিতে করিতে যথোচিত করুণারসে দ্রবীভূতের ন্যায় অচেতন হুইয়] পুনর্কঝার 

ধরাঁতলে নিপতিভ হইলেন, তদ্দক্টে শ্রীরীমজননী কৌশল্য। দেবী অতিশয় 
ভুঃখে অববগ্গ] হইয়| সকরুণস্বমরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতিসাঁহত্রয বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযো ধ্যাঁকাণ্ডে 
দশরথের বিলাপ নামে নবপঞ্চাশৎ সর্গ সমাপন॥ ৫৯ ॥ 



৫৮টি, সর্গঃ। ] অযোধ্যাকাণ্ডহ ৷ ৩৭৫ 

ষাউতমঃ সগঃ| 
স! ভু ভূতোপস্থক্টেব গতসন্েব চ স্বয়ং। 
বিললাপাতুর! দেবী কৌশল্যা পতিতা ক্ষিতৌ || ১।| 
নয় মামপি তত্রাশু যত্র রাঁমঃ সলক্ষাণঃ | 

সুমন্ত্র ন হি রামেণ বিনা জীবিতুমুৎসহে | ২ || 
তদ্যেজর রথং সাধু নয় মামপি কাঁননং | 

অথ মাং ন নয়স্যাশু গমিখ্যামি যমক্ষয়ং || ৩ || 
বাঙ্পৌোপরুদ্ধয়া বাঁচা ততস্তাৎ সজ্জমানয়া | 

বাক্যমাস্বাসয়ন্ দেবীং সুতঃ প্রা্জলিরব্রবীৎ্ণ || ৪ || 
ত্যক্ত,মর্তসি কল্যাণি শোকং পুক্রবিয়োগজং | 
তক্রাপি হি সখা রাঁমো রংস্যতে দেবি নিরৃতিঃ || ৫ || 
লক্ষণে! হ্স্য তেজস্বী পাদৌ পরিচরন্ বানে | 

নসতীতঃ পরং লোকমর্জয়ন্ ধর্মনিজ্ি তং |) ৬ || 

অনুবাদ । 

কেশল্যা দেবী ভূমগ্রস্তীর ন্যায় অচেতম] হইয়া ভূমিতে নিপতিতা হইলেন, 

এবং অতি কাতরা হইয়া! বিজখপ করিতে লাগিলেন || ১ 11  শোকসন্তপ্ত। 

কৌশলা। সুমন্ত্রকে বলিতেছেন, হে সুমন্ত! যেখানে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে আস - 
চজ্দর অবস্থান করিতেছেন, অভি সত্বর আমাকেও তথায় তুমি লইয়া চলহ, কেননা 

শ্রীরাম বাতিরেকে এক হ্গণও জীবিত থাকিতে আমার উত্সাহ হয় না| ২. || 

অতএব তুমি অতি দ্রতগামি রথ শীঘ্র সজ্জিত করিয়া আমাকে অরণামধ্যে 
'লইয়! চল, বদি তুমি আমাকে ন লইয়1 যাও তাহা হইলে আমি নিশ্চয় যমা'লয়ে 

গমন করিব ॥ ৩ || দ্বেবীবাকা শ্রবণে সুমন্ত্র শৌকবেগে ধঁদ্ধকণঠ হইয়া! অস্থ,ট 
সর্ভিজিতবঁক্যে কৌশল্যাদেবীকে আশ্বাসিত করতঃ প্রাঙ্তলি হস্তে বন্লিভে লাগি- 
লেন 1 ৪ || হেকলাণি কৌশলা। দেবি! আপনি সন্তানবিরহজাত শোক 

বেগ সম্বরণ করুন কেনন! আপনার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র অরণামধ্যে ও নির্তচিত্তে 
নখে শ্রীড়ায কালাতিপাত করিতেছেন । ৫ ॥ যেহেতু সাহার অন্থজঞন্রাত! 

তেজন্বী লক্ষ্মণ বনমধ্যে রঘুনাথের পাদপঘ্মের পরিচর্যা করতঃ ধর্মদ্বারা আস'- 
দিত উৎকৃষ্ট লোক অঙজন করিয়া এখান অপেক্ষাও নুখেবাস করিতেছেন ॥ ৬ ॥ 
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বিজনেহপি বনে সীত। ভর্ভূবাছব্যপাশ্রয়া | 

দেবি স্বর্গোপমং বাপং সহ রাঁমেণ বৎস্যতি || ৭|| 
নাস্যা দৈন্যং বিষাঁদং ব। ভুস্ুক্মমপি লক্ষয়ে | 

গৃহে যথোচিতে। বাসে। বৈদেহ্া প্রতিভাতি মে || ৮ || 

নগরোপবনে রম্যে ষখারমত সা পুর। | 
বিজনেহপি তথারণ্যে রংস্যতে দেবি মা শুচঃ || ৯ || 

বৈদেহী সহ রাঁমেণ পুণচন্দ্রনিভানন। | 
অত্তুলাং বিন্দতি গ্রীতিং ন তাং শোচিতুমহদি || ১০ | 
তদ্গতং জদয়ং যস্যান্তদধীনঞ্চ জীবিতং | 
অধোধ্যখপি ভবেৎ তস্য রাঁমেণ রহিতাটবী || ১১ || 

পথি পুচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাঁংশ্চ বগরাণি চ| 
রামং কমলপব্রাক্ষত সরাংসি স্রিতস্তথ। || ১২ || 

অনুবাদ | 

জখনকী দেবী নির্জন বন মধ্যে প্রাণপতি রঘ্বুনাথের ভুজযুগল সমাশ্রয় করিয়। 
তহার সহিত স্বর্গ সমান বাসস্থান জ্ঞানে নিরাপদে বণে বাস করিতেছেন | ৭ ॥ 

'আমি বন মধ্যে জাঁনকীর খেদ কি বিষাঁদ এক বিল্টুও উপলব্ধি করিতে পারি নাই, 

আঁফ্ীর বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে বিদেছ নন্দিনী যেমন গৃহে বাল করিতেন 
তাহার অপেক্ষায়ও তথা স্থুখে আছেন ॥ ৮ ॥ সীত1 দেবী পুর্বে যেমন 
মনোছর নগরীয় উপকনে বিহার সুখে কাঁলার্তপাত করিতেন, এক্ষণে নিও্ঞন 

অরণ্য মধ্যেও সেই রূপ ক্রীড়| করিতেছেন। হে দেবি তজ্জন্য আপনি কোন 
শোক করিবেন না| ৯ 11 গুণচজ্্রবদনা বিদেহনন্দিনী সীতাদেবী অরণ্য 
মধ্যে প্রীরাঁমচন্দ্রের সহিত সহবাস লাভে অশীম প্রীতি প্রাণ্ত হইতেছেন, তীছাঁর 
জন্য আপনার কোনমতে শোক করিতে হইবে না।] ১৪ || যেহেতু শীতার মন 

৭ জীবন একান্ত শ্রীরামের অধীন, সুতরাং শ্রারাঁমবিরহিত অযোধ্যানগরীও তখহাঁর 

পক্ষে অরণ্যানী, রামসহিত অরণ্যও তাহার অযোধ্যা হইবে, সন্দেহ নাই ॥| ১১ ॥ 
বিদেহনন্দিনী পখিমধ্যে যাইতে ধাইতে পন্মপলাশলোচন রামচক্দ্রকে এ কোন 

গ্রাম? এ কোন নগর? এ সরোবরের নাম কি? একোন্নদী? এই সমুদয় 
জিজ্ঞীম! করিতে করিতে যাইতেছেন || ১২ || 
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রাঁমলক্ষাণযোন্মধ্যে সীতা রাঁজতি তে সুবা | 
বিধুবাসবয়োর্মাধ্যে পঘ। শ্রীরিব কপিণী || ১৩। 
ন চাধশ্রমসন্তাঁপদুগখৈরপ্যাতিপেন চ| 

মনিং গচ্ছতি বৈদেহ্াও স্বভাবপ্রভবং বপ্ুত || ১৪ || 
সদৃশং গতপত্রস্ত পুর্ণচন্দ্রৰমদ্থ্যভি | 
বদনং কাঁন্ুমান্তায়। বৈদেহা। ন বিলুপ্যতে || ১৫ || 
প্রকুত্যা লক্তকরস প্রখ্যৌ তদ্রসবর্জিতৌ | 
তখৈব রেজতুস্তস্তাঁশ্চরণৌ পদ্বর্চসৌ || ১৬ || 
নুপুরাঁশিঞ্জিচরণা খেলং গচ্ছভি মৈথিলী | 
ভর্তারমন্ুগচ্ছন্তী বিষ প্রীরিব বপিণী || ১৭ || 
সিংহ বনে গজং প্রেক্ষ্য ব্যান্র্াপি তু মৈথিলী | 
সা নৈবোদ্িজতে যান্তী ভর্তৃবীধ্যবলাশ্রয়াছ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

ডে মাত! বিষুত ও উন্দের যধাস্থলে শ্রীমতী কমল দেবা যেরূপ শোভিত হয়েন্ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভ্রাতুদ্বয়ের মপ্যে স্থুরূপ সম্পনা আপনার বধু সীতদেবাও সেইরূপ 

শোভ। পাঁইতেছেন ॥ ১৩ 11 হে রাজ মহিষি! আপনার পুত্রবধূ বিদে্- 
রাজকুমারী ওাছাঁর স্বভান সন্ভূত শরীর অর্থাৎ সঙ্য গুণবিশিন্ট দেহ, গথশ্রঘ জন্য 
তন্তাগ দুঃখে এবং মার্তঞের প্রচণ্ড তাপে ভল্লাবণাকে ললান করিতে পারে না, 

তিনিও তাহাতে প্রানি বোধ করেন না।। ১৪ 1 অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও 
জানকীর সেই বিকচ কমলসদৃশ এবং পুর্ণচক্রেৰ নায় উদ্দীপগু মুখসগুলের কিছু 
মাত্র শৌভ। বিলুপ্ত হয় নাই | ১৫ ॥| স্বাঁভীবিক অলন্ত রসের ন্যায় লোহিত, 
অথচ অলক্তক রস শুন্য বিকসিত রক্তপদ্মের ন্যায় জানকীর চরণযুগল সততই 

শোভ] পাইতেছে || ১৬ 1 যখন খেল গতিদ্বারা সুরূপ সম্পন্ন মিথিলাধি 

রাজ. তনয় শ্রীরামচক্দ্রের অন্ুগমন করেন, তখন তাঁহার চরণকমলে মঞ্তীরন 

সুমধুর ধনি হইতে থাঁকে, তাহাতে নারান্িণের অন্গতা লক্মীর নায় তাঁহ।কে 

জ্ঞান হয় | ১৭ | জনক ছুহিতা স্বাদী রছ্ুনাথের বলবীর্ধ্য আয় করিয়া 
বনে সিংহ বাত্র হস্তী প্রভৃতি হিংত্রক জন্ম নিরীক্ষণ করিম! ও তাঁহার মনে কিছু 
মাত্র ভয় বাউদ্বেগ জন্মে না| ১৮ || 

[ ৪৮ 



৩৭৮ রামায়ণৎ ] [৬০টি সর্গ? | 

যখৈব রাম; পুক্রস্তে লক্ষমণশ্চৈব বীধ্যবান্ | 
তখৈবোদারবপুষৌ ন মশনিমধিগচ্ছতঃ || ১৯ || 
পরস্পরপ্রিয়হিতং কুর্ববাঁশৌ প্রিয়বাঁদিনৌ | 
ন পিতুর্নৈব মাতুশ্চ নান্যন্ত স্মরতে। বনে || ২০ || 
ন তে শেচ্যাম্তয়। দেবি পরস্পরহিতে রতা? | 
ইদং হি চরিত তেষাং খ্যাতিং লোকেষু ষাস্ততি || ২১ || 

বিহাঁয় শোকং পরিণৃহ্া মানসং মহর্ষি কম্পন্তপসি ব্যবস্থিতঃ | 
বনে রতে। মেধ্যফলাশনঃ স তে জুতে। মহাক্স! করুতে মভত্তপঠ | ২২ || 

তথ৷। সুমন্ত্রেণ হিতার্থবাদিন। নিবাধ্যমাণাপি সতা সুতপ্রির। | 
ন বিপ্রলাপাদ্বিররা্ ছুঃখিত। নরেন্দ্রপত্রী প্রির পুজ্রলালসা || ২৩ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যকাঁণ্ডে কৌশলাসমাশ্বাসনং 
নাম ষফিমতঃ সর্গঃ || ৬০ || 

অনুবাদ । 

যেমন আপনার সন্তান শ্রীন।ঘচন্দ্র, স্ুমিত্।নন্ন লক্ষমণও তদ্রপ মহদ্বলসম্পন্ন 
ও বীর্ধ্যবাঁন হয়েন, তীহাদিগের উভয়েরি শরীর অত্যন্ত দ্রটি১ অভএব তাঁভার। 
কখন দুঃখে লান হয়েন না| ১৯ ॥ পরম্পর প্রিয়বাদী জীীনাম লক্ষ্মণ ও অরণা 

মধ্যে পরস্পর উভয়ে উভয়েরই প্রিয় ও হিতকার্ধাসাধন করিয়। থাকেন, তাহীর| কি 

পিত] কি মাত কি অনান। বন্ধু বান্ধন স্বজনগণ প্রভৃতি কাহাকেই মনে করেন না 

॥ ২০ 1! হেরাজমহিথি! তাহার! পরস্পরের ছিত্ত সাধনে নিরুক্ত রঠিয়।ছেন 
অতএব তাহাঁদিগের জন্য আপনাকে কোন শোক করিতে হন নাঃ তাঁহাদিগের 

এই শুত চরিত সকল লোক সমাজে বিশেষ রূপখ্যাতিপ্রাণ্ত হইলে! ২511 

আপনার সন্তান মহান শ্রীরামচন্দ্র ক।ননপধ্ো শোক পরিহার পুর্ব অন্তঃকরণ 

বশীভূত করির|। খণষদিখের নায় তপোধন্মে মনে! নিবেশ করিয়াছেন, বনজাত 

পবিত্র ফল মুল তোজনে রত হইয়| মহৎ তপসা। সম্পাদন করিতেছেন || ২২ || 

পতিপরাঁয়ণা প্রিয়পু্! র।জমহিষী কৌশলা। দেবী হিতোপদেক্ট “মন্ত্র কর্তৃক 

এই প্রকার নিবারিত| হইলেও প্রিয় সন্তানলালস। দেবী তথাপি পুত্রশোকে 
দুঃখিত হইয়! রোদন হইতে নির্ন্ত|। হইলেন না, বরং আরও অপধ্বিকন্ধপে 

বিলাপ করিতে লাগিলেন ২৩ ॥ 

ইতি চতুর্ষিংশতি সাহস্মা বাল্লীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাও 
কৌশলা| সমাশ্বাসন নাঁমে ষফি তম সর্গ সমাপন || ৬০ ॥ 



৬১টি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকা ওঃ! ৩৭৯ 

একবফ্টিতনঃ সর্গঃ | 

গ্ুত্যাশ্বস্ত। তু রাঁজানমুখ্াপ্য ভূশদুর্রখতৎ | 
কৌশল্যাশ্বাসয়ামাস শয়নে শোকলালসং || ১|| 
তত এনং প্রমাজ্জন্তী বীজয়ন্তী চ মৃচ্ছিতৎ | 
ভূয়ঃ প্রত্যাঁগতগ্রাণমিদং বচনমব্রবীৎ্, 1| ২ ॥। 

যদিদং ব্রিযু লোৌকেধু গ্রাথিতং তে ম্হদ্ঘশঃ | 
পুক্দ্প্রত্রীজনীৎ তশ তে গ্রনষ্টনিৰ লক্ষে | ৩।| 

কে হি নাম প্রিয়ং পুভ্রং ত্যজেদনপকারিণং | 

প্রতিশ্রুত্য সতাঁং মধ্যে যৌবরীজ্যাভিষেচনং || ৪ || 

দাতিব্যে। যদি বাবশ্ঠৎ প্রিয়ায়ৈ তে বর: প্রভো | 
কিমর্থং তে প্রতিজ্ঞাতং রামস্াপ্যতিষেচনত || ৫ || 

অনুতাদ্ঘদি বা! ভীতঃ প্রব্রাজয়সি মে সুতি | 

প্রতিজ্ঞায়াভিবেক্তাস্মি স্বস্তামিত্যুপমন্ত্িতং | ৬ || 
অন্ববাদ | 

কৌশল্যাঁদেবী এই রূপে আশখামিতা হইয়া শোঁকাঁকুল শব/;9 বিলগি মান ও 

অতিশয় কাতর তর নুপবরকে শবা। হইতে উত্ধাপিত করিয়া আম্মাস কা্রতে 

লাগিলেন || ১1| অনন্তর রাজ মহিযী ম্চ্চিতি মহাবীজের নয়নের জল' .রা 

মার্জন ও তাঁহাকে বজন সঞ্চীলন করিয়। যখন দেখিলেন নুপতি পুনর্বার চেতন্ 
প্রান্ত ভইলেন, তখন তাহাকে এই কথ|। বলিলেন ॥ ২ 1 হে মহারাজ! 

সত্য প্রতিপালন জন্য সন্তানকে বনে প্রেরুণ করিয়। ভ্রিলোক বিখ্যাত যে মহদযশ 

পুত্র পরিত্যাগ জন্য তোমার সেই বশ প্রণক্টপ্রায় দেখিতেছি।। ৩।। ভে রাজন্! 

প্রিয়তম জোষ্ঠ সন্তানকে যৌবরাঁজো অভিষিক্ত করিব ইহ? সাধু সমাজে 

অঙ্গীকার করিয়] পুনব্বার অকাঁরণে কে তাভাঁকে বনে পরিত্যাগ করিতে পারে? 
তাঁহারই ব।নাম কি? 8৪ ॥ ভেপ্রভো! বদি আপা আপনার প্রেয়সীকে 

অবশ্যই বর প্রদান করিবেন গুর্কে স্বীকার কযিয়াছিলেন, তিনে কি জন্য আবার 

রাঁনচজ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার নিনিন্ত অঙ্গীকার কুরিলেন || ৫ || 
যর্দি আপনি মিথা। কথাকে ভয় করিয়। আম!র সন্তান রীমকে বনে প্রেরণ করি- 

লেন, তবে কল্য তোমার যৌবরাজো অভিষেক্তা আমি হইলাম ইহ! বলিয়া 

রামচজ্্রকে কেম 'আমভ্রণ করিয়।ছিলেন || ৩11 



৩৮০ রামীয়ণৎ । [৬১টি, সর্গঃ| 

স্ত্রীহেতোঃ কামবশত্বাদ্ দ্ধঃ সন্নজিতেন্দ্িয়ঃ | 
পশ্টোভয়ং বিচাধ্যৈতৎ তথাপ্যনৃতবাগসি || ৭ 
ইন্মাকুণামত্তং বংশঃ সত্যবাক্ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ। 
তত্র ত্বয়৷ যৌবরাজ্যং পৃতিজ্ঞায়ানতং ক্কৃতং || ৮ | 
শ্লোকশ্চারং মহারাজ পৌরাণঃ পৃথিতঃ ক্ষিতৌ | 
সত্যং পুরা তুল্যতয় স্বয়ং গ।তঃ স্বরস্তুবা || ৯|| 
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধতং | 

তুলযিত্বা তু পশ্টামি সত্যমেবাভিরিচ্যতে || ১০ || 
জীবিতেনাপ্যতঃ সভ্যং ভূবি রক্ষন্তি সীধবঃ | 
নহি সত্যাৎ্পরো ধন্ম ভ্্িধু লোকেষু বিদ্যতে || ১১ || 
সবত্যাৎ সোৌমঃ সমভবৎ সৌমাদ্ব্ধ ততোহসৃতং | 
অভ্্যহগ্রিরগ্নেঃ পৃথিবী ভূমেভূতানি জজ্ঞিরে || ১২ || 

অনুবাদ 

হে রাঁজন্! আপনি বদ্ধ হুইয়াঁও কামের এতাঁদৃক বশ, যেহেতু তঙ্গিশিত্ত 
নবীন যুবতী স্ত্রী কৈকেয়ীর অন্থরোৌধে উভয়মতেই মিথ্যাবাদী হইলেন, ইহ? 
আপনি বিচার করিয়া দেখুন্ নাঁ%ুকেন, রামকে বনে প্রেরণ করা ও না করা এই 

উভয় কাধ্যই আপনার সত্যখন্মের বিপরীত হইল ।। ৭ 1॥ এই ই্ীকু বংশ 
সতাবাঁদাী বলিয়া পৃথিবীতে চিরকাল স্ুবিখ্যাত রহিয়াছে, আপনি সেই বংশে 

উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন, অগ্রে সত্য 

প্রতিজ্ঞ] করিয়। এখন সেই বাক্যকে মিথ্যা করিলেন ।। ৮ || হে মহারাজ ! 

পুরাতন এই শ্লোক পৃথিবীতে বিখ্যাত রহিয়াছে, যে গুর্ববকালে ম্বয়ন্তু সতে)র 
পরিমাণ করিবার সময় স্বয়ং ইহ। কহিয়াছেন || ৯ 1। সহজআ অশ্বমেধ বজ্ছের 

ফল ও সত্য এই উতয় তুলে ধৃত করতঃ তুলন। করিয়৷ দেখিলাম সতে)র 
ভারই অধিক হইল ।| ১ || এই নিমিত্ত সাধুলোকের] প্রাণ অপেক্ষাও 

সত্য রক্ষ! করিতে যত করিয়] থাঁকেন, যে হেতু ত্রিলোকের মধ্যে সত্য 

হইতে প্রথাঁন ধর্ম আরনাই || ১১ 1) সত্য হইতে সোম সম্ভুত হইয়াছেন 

সোম হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে জল, জল হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে পৃথিবী, 

পৃথিবী হইতে অন্যন্য ভূতগণ জন্মিয়াছে | ২২ ॥ 



৬১টি, সর্গঃ 1] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৩৮১ 

নত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী | 

সত্যেনামৃতমুদ্ভুতং সত্যে লোকঃ পৃতিষ্ঠিতঃ || ১৩ | 
বৃষশ্চতুষ্পান্ভগবান্ ধর্মঃ সত্যে পৃতিষ্ঠিতঃ | 
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈৰ ধতান্ত্যত || ১৪ | 

সত্যেনৈকেন ধালোকান যান্তি সত্যব্রতা নরাঃ | 
নযান্তি তাননৃতিকা ইন্টা ক্রতুশতৈরপি ॥ ১৫ || 
সত্যপতিগ্ঞ। নৃপতে রাঁজানঃ সত্যবাদিনঃ| 

পথিভিস্তেন গন্তব)ং তৈর্গত। যৈঃ পিতামহাঃ ॥ ১৬ || 

দ্বাবেৰ কথিতৌ সন্ভিঃ পন্থখনৌ বদতাং বর | 
অহিংস! চৈব সত্যঞ্চ বত্র ধর্মমঃ পৃভিষ্ঠিতঃ || ১৭ || 

তদিদং রক্ষিতং সঞ্ভিঃ সত্যমুৎসাদিতং ত্বয়। | 
ধর্মঘৈতং সমাস্থীয় স্বঞ্েবোন্মথিতং যশঃ | ১৮ || 

অনুবাদ। 

সত্যের প্রভাবে স্ুর্ধ্য তাপ দ্িতেছেনঃ সত্যের প্রভাঁবে চক্র গ্রজ! আপাত 

করিতেছেন, সত্যের প্রভাবে অমৃত উদ্ভুত হইয়াছে, সত্যাপ্রভাবেই লোক প্রতিন্িত 
রহিয়াছে ॥॥ ১৩ | সতে] ভগবান ধর্ম চতুষ্পাদ রূষভরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছেন, সত্যের প্রভাঁবেই স্বর্গ আকাঁশ পৃথিবী সমুদয় ধৃত হইয়াছে || ১৪ || 

সতাব্রত পরায়ণ লোকের এই মাত্র সত্যের প্রভাবে যে সকল পুণলোক প্রাপ্ত 

হরেন, অসভ্যবাদী লোকেরা শত শত যাগ যজ্ঞ করিয়াও তাহাভে গমন করিতে 
পারে না| ১৫ 11 হে মহারাজ! রাজার। সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদীই হইয়া 

থাকেন, সেই পথে আপনার গমন করা উচিত যে পঞ্জে আপনার গুর্বর পুরু- 

ষের] গমন করিয়াছেন || ১৬ 1 হে শুভযদ ! সাধুর দুইটি ধর্মের পথ বলিয়] 

দিয়াছেন তন্মধ্যে এক অহিংসা, দ্বিতীয় সতা, যাহাতে ধর্ম নিত্য প্রতিষিত 

আছেন ॥ ১৭ ॥ সাধুগণেরা সত)কে রক্ষা করিয়। থাকেন, কিন্তু আপনি তাভার 

উচ্ছেদ করিলেন, এই সত্য ধর্ম অবলম্বন করিলে আপনারই বশঃ উন্মথিত 

হইত অর্থাৎ বশোমস্থনে উৎকৃষ্ট নাঁর ধম উদ্ত৮ত হইতেন।। ১৮ || 



৩৮২ রামায়ণৎ | [ ৬১টি, সর্গঃ। 

বাতিগন্ধঃ স্থমনসাঁং পৃতিবাঁতং কথঞ্চন | 
ধর্মাজস্ত মনুষ্যাঁণাং বাতিগন্ধঃসমন্ততঃ || ১৯ || 

চন্দনানীৎ মহার্হাণামগুৰণাং তথা পৃভো | 
ন চ স্থায়ী চিরং গন্ধে! যথ! কীর্তিময়ো নৃখীহ || ২০ || 
স তবারং গুণহরে গন্ধো লোকে চরিব্যতি | 
অশুভল্যাস্য মহতঃ কর্মণঃ শাশ্বতীঃ সম || ২১1 
ইপ্থং মন্যে সুমহতী জণহত্যা। তয় কতা । 
প্য়ীয়ৈ বস্গুধা দত্তা রাঁমঃ পৃত্রীজিতো বনং || ২২ || 
দিক্ট্য। ন যাচিতস্তেবং রাঘবে বধ্যতামিতি। 

ন হোতদপি কৈকেয্যা ছুর্লভং ত্বরি ধার্শ্মিকে ॥ ২৩।। 

অনফ্ুতমিদং লোকে যদ দ্ধ বলবত্তরৈঃ। 
ঈশ্বরৈদু্বলঃ কৃষ্যঃ ক্রতৌ পশুরিবাবলঃ1| ২৪ || 

অনুবাদ | 

হে রাজন্। পৃষ্পের গন্ধ প্রতিবাঁতে কোন রূপে কিঞ্চিৎ কোনদিকে গ্রসৃত হয়, 
কিন্তু মন্ুষাদিগের ধন্মেরগন্ধ একেবারে চারিদিকে আমোঁদিত করে ॥ ১৯ । হে 
প্রতে। মহা! চন্দনের গন্ধ কিম্বা] অগুরুকাষ্টের গন্ধ, কোনমতেই চিবন্ত।য়ী নজে, 
কিন্তু মন্ুযাদিগের কীর্তিময় সতের যে গন্ধ সেই গন্ধই চিরস্থায়ী হয়।। ২০ || হছে 
মহারাজ! আপনার গুণ নাঁশক এই মহশ্ড অশুভ কর্মের গন্ধ চিরকাল লোকে; 
সগৃবিখাাত হইক়| থাকিবেক|| ২১ | অন্কমান করি আপনার এ এক স্ুনহতী 
করণ হত্যা] করা হইয়াছে, কেন না আঁপনি পত্বীকে সাঁমীজা প্রদান করিয়া জোন্ঠ 
পুক্র রামচন্দ্রকে অরণো প্রেরণ করিলেন ॥ ২২ ॥ আমার ভাগাক্রমে কৈকের় 
আপনার নিকট রামচন্দ্রকে বধকর বলিয়| প্রার্থনা করে নাই, আপনি এমনি 
ধান্মিক বোধ হয় যে তাহ প্রার্থন1 করিলেও রামকে বধ কর] আপনার পক্ষে কঠিশ 
কর্ম হইত ন]|| ২৩ || ইহ] কিছু আশ্চর্ষোর বিষয় নহে, যে এই জগতে সদ-. 
[ধিক বলিশিন্ট খ/ক্তি কর্তৃক দুর্বাল বাক্তি বজ্ঞে আকৃ্ট পশুয ন্যায় কুষ/সাণ 
হয়| ০৪ 1 ৮ 



৬১টি, সর্গঃ |] অধোধ্যাকাওঃ। ৩৮৩ 

দবগ্যন্তে হি নর। লৌকেহবলবন্তে! বলাধিকৈ?| 

আক্রনামাল। বিনে সিংহৈরিব মহাদ্বিপাও || ২৫ || 
স মে জ্তশ্চ শক্তোহপি ধর্মমং পৃতি সুদুর্বলঃ | 

অতঃ স্বকামানুকজ্য মাঞ্চ ত্যক্ত। বনং গতঃ || ২৬ || 

কিং ব। মে ত্বাযুপাঁলভ্য রাজন্ পরুষয়া গির। | 
পরসা কুত্ব। কিং মন্ত্যু মাঝসভাঁগ্যেম্বসাঁধুয় | ২৭ | 

অনুনীতান্মি রামেণ গচ্ছত। বহ্ছুবিস্তরং | 
ন মে বাঁচাঃ পিত। কিঞ্চিজিবত্যেতি পুনঃ পুনঃ || ২৮ || 
ন মদর্থং ত্বয়। মাতর্ধাচ্যো কক্ষং পিত। মম | 

বাগ্ভিক্ুদ্বেজনীয়াভি রিতি মাং রাঘবোহন্বশোতহ || ১৯ || 
সাং তেনান্ুশিকটীপি পুজন্নেহবলাৎ কৃত 
অবশ। ত্বাং ব্রবীম্যেবং মগ্পা শোকমভাণনে || ৩০ | 

অনুবাদ | 

যে হেতু উহ! প্রতাক্ষ হইন্ডেছে যে ভীষণ অরণ্য মধেো মগেন্্ যেপ্ধুপ প্রবল 
মস্ত মাতক্গকে আক্রমণ করে, তাঁহাঁর নায় ইহলোকে সনপ্রিক বলশালী লেকের] 
ন্তান বন মস্ুবাকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাঁভাঁতে কিছু মাত্র দয় প্রকাশ করেন 
| ২৫ || যদিও আঁমাঁর সন্তান শ্রীরমচন্দ্র সামর্থাশলী ন্যানবল নভেন, তথাঁপে 
তিনি ধর্মের প্রতি নিরীক্ষণ করতঃ অতিশয় দর্ব্ধল হইয়াছেন, এই জনাই আপনার 
আঁভিল্যঘত বিবয়কে এবৎ আমাকে পরিভাগ কর্রিয়। বনে গনন করিলেন |] ২.৬ | 
ছে রাজন্ নিষ্ঠরবচন পরম্পরায় আপনাকে তিরস্কার করিলেই বাকআমার কি 

লাঁত হইবে) আমার ভাগ্য অতি মন্দ পরের উপর ক্রোধ করায় ফল কি? ॥২৭॥ 
রামচন্দ্র যখন বনেযান তখন বছবিপ বিনয় করিয়া আনাতক বারস্বাব এইঈ কথা 
বলয়! গয়াছেন, ছে মাঁতঃ! আপনি আমারজন্য পিভ। মচ্গারাজকে কোন কিছু 
রূক্ষকথা বলিবেন ন।11 ২৭ | হেমাতঃ। আপনি আমার জনা পিতাকে 
«এমন কোন নিট, কথ। বলিবেন ন1 বাহাতে তাঁহার যনে কোন উদ্বেগের 

উদয় হয়॥ ২৯ 1 অতএব হে রাঁজন্! যদিও ব্ীম আঁদাকে একান্ত নিষেধ 
করিয়। গ্িয়াছেন বটে তথাপি আমি সন্তানের প্রতি স্সেতবশতঃ শোকসাগরে 
মগ ইইয় অঙ্গানের মত আপনাকে এই সকল কথা বললাম || ৩০ || 



৩৮৪ রাষায়ণৎ । | ৬১টি, সর্গঃ। 

ক। হি নামাপ্রিয়ং ব্রয়াস্তর্ভারমিহ মদ্বিধা | 
স্মরন্তী সকুলে জন্ম বিনয়থশাপি জানতী || ৩১ || 

লোকে হি পুরুষঃ স্ত্রী বা তথা তৎকুরুতে স্বরং। 

যথ! মধুরসুগ্রং বা শ্বণোতি লভতেহপি ব। || ৩২ | 

নুনং হি মম ভাগ্যানাং বৈদেহা। রাঘবস্য চ | 
অনিন্ত্যত্বাৎ তু দৈবস্য ত্বমেতৎ কৃতবান্ নৃপ || ৩৩|। 

ন খলুহং ত্বাং নুপ দৌষতে! ব্রবীম্যনীশ্বরং হীশ্বরদেশিতং জগৎ | 
দশ। কুতান্তৌপহতেয়মণবিল! কিমত্র শক্যং পুরুষেণ চোঁউভুং || ৩৪ |] 
স তনিয়োগাঁৎ তব সত্যবাদী সত্যাং প্রতিজ্ঞাং নৃপ পালয়ংস্তে | 
ইতে। মহাক্স। বনমেৰ রামে। গতঃ জুখান্যপ্রতিমানি হিত্ব। || ৩৫ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যোপালস্তো 
নাম একষফ িতমঃ সর্মঃ || ৬১ | 

অন্ুবাঁদ । 

এই পৃথিবীতে বে নারীর স্কুলে জন্মহয় এবং পতিব্রতধন্ম যাহাঁব ম্মরণ আছে 
অথচ বিনয় জানে আমার ন্যায় হততাগিনী হইয়। কি কখন স্বামীকে অপ্রিয় কথা 
বলিতে পারে» সেই নারীরই বা নাম কি? ॥ ৩১ ॥ ইছলোকে নর কি নারী সকলেউ 

স্বয়ং এমনি কর্ন করিয়া] থাকে যে ততকল্মান্থসারে সুমধুর বাঁকা অথবা উগ্রবাক্য 
শ্রবণ করিতে পায় কিন্বা প্রশন্ত কোন বিষয় লাত করিতেও পারে ॥ ৩২ ॥ হে মহা- 

রাজ! আমি নিশ্চয়ই বলিতেছিঃ যে আপনিই আমার জানকীর ও শ্রীরামচক্দ্রের 

ঈদৃশ দুর্ভাগ্য করিয়াছেন যেহেতু দৈব বিষয় চিন্ত! করিতে পারাবায় না ৩৩।। 
ছে নৃপতে ! আমি কেবল আপনার দোষের জন্যই এমন কথ। বলি নাঁই, "আপনার 
প্রতি সেইবূপ দোঁষের আরোপ করিতেছি, যেমন জগতে কোন ব্যক্তি কোন বিবন়্ 
প্রাপ্ত না হইলে তদ্বিষয়ের অলাতভে ঈশ্বরপ্রতি দোষারোপ করিয়।'থাকে, আমার 

এই মলিনাবস্থা মৃত্যু হইতেই হইয়াছে, এবিষয়ে কোন পুকষের চেষ্টায় কি কিছু 

হইতে পারে? || ৩৪ | শ্রীরাম আমার অতিশয় ত্পরায়ণ আপনার অন্ধু- 
মতিক্রমে তোমার সতাপ্রতিজ্ঞ! প্রতিপাঁলনজন্য অসীম স্ুখ সম্পত্তি পরিত্যাগ 

করিয়'এখান হইতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন ।। ৩৫ ॥ 
ইতি চতুর্ত্বিংসতি সাহত্রয বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

কৌশল্যার উপালস্ত নামে একষঞ্টিতম সর্গ সমাপন | ৩১ | 
টি 
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দ্বিষাউিতম? সর্গঃ| 
তথা তু বন্ছ কৌশল্যা বিলাপ্য ক্রোধসুদ্ছিতি। | 
অনবাপ্যৈৰ রোবস্ পারং পুনরতাষত || ১ | 
বয় যস্তনিযুক্তোহপি ভক্ত্যা রামমনুব্রতঃ | 
লক্ষমণেহনুগত প্রেস্না তং শোচামি বিশেষতঃ 1 ২ || 

যোইভিষেকে প্রতিহতে মম পুভন্ত ধীমতঃ | 
নিঃক্কতো ধন্ুুরাদায় তুর্ণমশ্রুতবিস্তরঃ || ৩ | 
ক্রোধেন মহতাবিঞ্টে। রামরাজ্যাপহরিণহ | 

ন স জানাতি ধর্্মাঝ। স্বগৃহীদগ্রিসুথিতং || ৪ | 
যে। গচ্ছতি স্বয়ং রামে ক্রোধবংরক্তলোচনঃ | 

রোবাচ্চ কৃতবান্ বাম্পং তচ্চ তম্ত স্মরাম্যহং | ৫|| 

যোহনুযাতিঃ স্বয়ং ত্যন্তা। মাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ। 

লন্ষমণং তমহং রামাচ্ছোচাম্যদ্য বিশেষতঃ || ৬ || 
অনুবাদ | 

কৌশলাদেবী ক্রোধে বিচেতন হইয়। এইক্ূুপে অশেষপ্রকার বিলাপ করিয়া 
রোষের শেষ প্রাপ্ত ন] হওয়াতে পুনর্বার নৃুপবরকে বলিতে লাগিলেন | ১ 11 

ছে মহারাজা আপনি লক্ষ্ষণকে বনগমন বিষয়ে নিযুক্ত করেন নাই, কিন্ত লক্ষণ 
শ্রীরাম সেবাব্রতান্থরেধে তক্তিসহকারে প্রণয়ের বশন্বদ হইয়] শ্রীরীমচক্দের অনু 

গমন করিয়াছেন, সেই লক্ষণের নিমিত্ত আঁমি বিশেষ শোকাকুল হইতেছি । ২ ॥ 
স্থরুদ্ধি সম্পন্ন মৎ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের ব্যাথাভ হইবাঁমাত্র সবিশেব তথ্য 
অবগত ন। হইয়া যে লক্ষ্মণ অবিলম্বে থন্থুর্বাণ ধারণ করিয়। গৃহে হইতে নির্গভ 
হুইয়ীছেন, তন্নিমিত্ চিত্ত অত্যন্ত ব/াকুল হইতেছে ৷ ৩॥। এবং ক্রোধে পরিশুর্ণ 
হইয়। রামচক্দ্রের রাঁজ্যাভিষেকের বিদ্বকরকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হুইয়া- 

ছিল, কিন্তু ধর্মশীল লক্ষ্মণ খন জানিতে পারেন নাই”যে আপনাদিগের এগুঁহ 

হইতেই এই অগ্নি উথিত হইয়াছে || ৪ | শ্রীরামচন্্র গমন করিতেছেন দেখিয়া 
যে মহাত্মা স্বয়ং ক্রোধে নয়নযুগলকে রক্তবর্ণ করিয়া পরিশেষে রোঁষে কেবল 

নেত্রজল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি সেই লক্ষমণের ব্যবহার ম্মরণ করিয়। 

শোক করিতেছি! €« ॥ ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ আপন জননীকে পরিত্যাগ করিয়! 

স্বয়ং রামের সহিত অন্থগমন করিয়াছেন, অতএব রামচক্দ্র অপেক্ষাও অদ্য 
আমি লক্ষণের জন্য বিশেষ শোকাকুল হইতেছি || ৬ ॥। ্ 
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রাজ্ছে। মহেন্দ্রকণ্পস্ত জনকন্য মহাত্নঃ | 
স্ুতাঁং তামনবদ্যাজীং বৈদেহীং চিন্তয়ান্যহং || ৭|| 
অত্যন্তস্থখসংরূদ্ধা লালিত। পিতৃবেশ্মনি | 
অত্যন্তসুকুনারাঙী শ্যাম! পদ্মদলেক্ষণা 1| ৮ || 
যা স্থুখাঁনি পরিত্যজ্য সর্বাংস্চ জ্ঞাতিবান্ধবান | 

পতিমনুস্থতা যান্তং কা মবস্থামুপৈষ্যতি || ৯ || 
কথং নু স্তৃতনুস্তন্বী সুকুমারী জুখোচিত। | 
শীতমুষ্ঞ্ বর্ষঞ্* বৈদেহী প্রসহিব্যতি || ১০ | 
য৷ শ্রাম্যতি গৃহেহপ্যস্মিংশ্রন্তী বস্থধাতলে | 
কথং না বিজনেহ্রণ্যে বৈদেহী বিচরিষ্যতি || ১১ | 

ভূক্ত। স্বাদূনি তোজ্যানি তথান্যানি চ মৈথিলী। 
কথং বন্যানাহদ্যানি কুতিক্তীনি ভোক্ষ্যতে || ১২11 

অনুবাদ 

মহেন্দ্র সমান মহাঁত্স| জনকরা'জা,তাঁহার নন্দিনী সর্বদোষ রহিতা সর্ধাঙ্গ জন্দর 
বৈদেহীকে আমি নিয়ত চিন্তা করিতেছি || ৭1 সীতা বধূ আমার, তিনি চিরকাল 

গরমস্তখে পিভৃগুহে লালিত ও পালিত। হইয়াছেন, যিনি অতিশয় কোঁমলাী, 

শ্যাম) ও পঞ্নয়ন] হয়েন।। ৮ || যিনি এই সকল স্থখ সমৃদ্ধি এবং সমুদয় জ্ঞাতি 

কন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয় স্বামীর অন্গমন্ করিয়াছেন, সেই শীতাই ব কি 

অবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন ॥ ১ ॥ স্মরূপ] সুকুমারী ক্ষীণাঙ্গী বিদেহনন্দিনী, চিরকাল 

সুুষ্ভোগে কাঁলযাঁপন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি কেমন করে শীত গ্রীষ্ম বর্ষ। প্রভৃতি 

খতুগণ্র বিজাতীয় ক্লেশ সহ্য করিবেন? || ১০ ॥| যে সীতা গৃহমধ্যে থাকিয়াও 
ভূমিতে গমনীগমন করিয়। পরিশ্রাস্ত! হইতেন, সেই সীতা এক্ষণে নির্জন অরণ্য 

মধ্যে কি প্রকারে বিচরণ করিয়া বেড়াইবেন ॥ ১১ ॥ স্ুম্বাছু অন্ন পান ও 

মনোজ্ঞ অন্যান্য জ্ব্যাদি ভোজন করিয় প্রাণ ধারণ করিতেন, এক্ষণে সেই 

জানকী কিরূপে বনজাত কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি বিদ্বাছ অমনৌজ্ঞ কল সুল 

তৌজন করিয়। প্রাণ ধারণ করিবেন? ॥ ৯২ ॥ 
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শয়নানি মহার্হাণি পুরা সংসেব্য জানকী | 
কথং পর্ণরৃতাং ভূমিমধিবৎস্যতি মে স্ুষা || ১৩ || 
বাঁণাবেণুস্বনৈঃ সুপ্তা লালিতা য। বিরুধ্যতে | 
তন্বী স। কথং ঘোঁরৈ বর্থপক্ষিমৃগারুতৈঃ ॥ ১৪ || 
পুরা বস্ত্রাণি মুখ্যানি পরিধায় যশস্থিনী। 
কথং স! কুশচীরাণি গণক্রে; সন্ধারয়িব্যতি | ১৫ | 
নুললাটং সুকেশণন্তৎ পদ্মপর্ণাভমত্রণৎ | 

স্থদন্তং সুহনুং স্বক্ষং পুণচন্দ্রসমপ্রভং || ১৬ | 

ধুয়মাঁনং বনে বাতৈর্নিম্পীডঞ্চার্করশ্মিভিঃ। 

কথং তচ্চাঁরুবদনং তস্যা বৈবর্্যমেষ্যতি || ১৭ || 

মহেন্্রপধজসঙ্কাশো যশস্বী মনুজধবজঃ। 
ধজো নৃপ কুলস্যাস্য কিমবস্থঃ স সম্প্রতি || ১৮ | 

অনুবাদ । 

আমার পুত্রবধূ জীনকা পুর্বে মহামূলা দুগ্ধ ফেণ নিতা শবা।তে শয়ন কারয়। 
কালী তিপাত করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভূমিতলে পত্র রচিত শযা।য় কি একাঁরে 

অধিবাঁস করিবেন ॥ ১৩ ॥ যে ক্সীণাঁঙ্গী সীত। বধূ নিদ্রিত কাঁলে বীণাও বংশীধ্বনি 
শবণে প্রবোৌধিত। হউতেন, তিনি বনে নানাপ্রকাঁর পক্ষিগণ ও মৃগগণের ভয়ঙ্কর 

নিনাদ শ্রবণে কেমন করে সচেতনা হইবেন || ১৪ ॥ গুর্কে যেযশন্ৰিনী জানকী 
মহা উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিয়] কালযাপন করিয়াছেন, তিনি কি রূপে সেই 
শরীরে কুশরচিত চীরবন্ত্র ধারণ করিয়] থাকিবেন ॥ ১৫ ॥ আমার বধূ জাঁনকীর: 

মুখমণ্ডল কি মনোহর, কিবা শোভন কুন্তলান্তে অক্ষত পদ্মপন্ধের ন্যায় শোভিত 

ললাটদেশ, কিব] সুশোৌভন দন্ত ও ্ুশোতিত হন্ু, পুণচন্দ্রের ন্যায় প্রভ] বিশিউ 

আকর্ণ নয়ন ॥ ১৬ ॥ তাহার তাদৃশ মুখণগুলাদি প্রবল বাত্যায় কম্পিত ও স্ুর্য্য- 

কিরণে পরিতাঁপিত হইয়।| কি রূপ বিবর্ণ হইয়া! যাইবে আমি তাহাই চিন্তা করি- 

তেছি॥ ১৭ ॥ হেনৃপতে ! যিনি মছেক্দ্রের ধ্বজার ন্যায় শোতন দীণ্ডিমানূ, 
যিনি ভুবন বিখ্যাত নৃপকুল বশস্বী, সেই মনুষ্য প্রধান এই নুর্ধ্যবংশের ধ্বজার: 
ন্যায় উদরসন্ শ্রীরাম কি অবস্থায় সংগ্রতি কাঁলযাঁপন করিতেছেল।! ১৮ | 
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নুনং শেতে স মেদিন্যাং রাঙ্কবাস্তরণোঁচিতঃ| 
ভুজং পরিঘসংক্কাশমুপধায় মহাভুজঃ || ১৯ 
পদ্মগন্ধি সুকেশান্তং পুর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি | 
কদ। দ্রক্ষ্যামি রামস্য সুখং পদ্মদলেক্ষণং || ২০ | 
ধাত্রা মে হৃদয়ং নুনমম্মসারময়ং কতং। 

ভীনং যদ্রামচন্দ্রেণ ন বিদীর্ণৎ সহজ্ধা || ২১ 
এত তে.কপণং কর্ম কৃতং লোকবিগর্ভিতং | 
নিরন্তঃ পথি ধাবন্তি ত্রয়ন্তে যন্মহাবনে || ২২ ॥ 

যদি পঞ্চদশে বর্ষে পুনরেষ্যতি মে ভুতঃ। 
স নৈতাং শ্রিরমন্বিচ্ছেদ্দীয়মানামপি স্বয়ং || ২৩।। 
কথং হি ভরতোচ্ছিষ্টীং শ্রিরং স বহ্ুমংস্যতে | 

জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো৷ বরিষ্ঠশ্চ পরিসুক্তীমিব অজং | ১৪ || 

অনুবাদ | 

আজাস্ু লস্বিত ভুজ রাক্কবাস্তরণশায়ী সেই শ্রীরাম এক্ষণে পরিঘ সমান ভুজ 
উপধানে ভূমিশষাবয় শয়ন করিয়। থাঁকিবেন নিশ্চয় বোধ হইতেছে ॥ ১৯ 117 

আমি কবে পদ্মগন্ধি'শোতন কেশান্ড সেই ্ীরানচক্ডের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিব» 
এবং পুগুরীকদলের ন্যায় নয়নযুগল পরিশে।ভিত, রাঁমকে দেখিয়। নয়নকে নুতৃপ্ত 
করিব ।| ২০ ॥ বিধাত। আমার "হৃদয়কে নিশ্চয় পাষাণময় করিয়] দিয়াছেন, 

কেন না আমি আরামচন্দ্র শুন্য হইয়াঁছি, তথাপি এখন আমীর হৃদয় সহঅ খণ্ডে 
বিতিন্ন হইয়া গেল না॥ ২১ ॥ হেমহারাঁজ! আপনি লোক নিশ্দিত কি নিষ্বণ 

কর্ম করিলেন, যেহেতু শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীত1 ই'হারা তিন জনে গৃহ হইতে নিরস্ত 

হইয়। মহারণ্যে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল।। ২২ || পঞ্চদশ বৎসরে 

মম পুত্র রাম পুনর্বার যখন সমাগত হইবেন, তখন আপনি স্বয়ং তাহাকে এই 

রাজলক্ষ্মী প্রদান করিতে চাহিলেও রাম তাহ] কোনমতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা 

করিবেন না॥ ২৩ ॥ আরাম সর্বজ্যে্, গুণশ্রেষ্ঠ, ও বরিষ্ঠ হইয়] পরভূক্ত 

মাল্োর ন্যায় ভরতের উ্ছিন্টা রাজলক্ষ্মীকে কি ৮ করিবেন? কখনই মান) 

করিনেন না! 1 ২৪ 11 



৬২টি, সর্থঃ |] অযোধ্যাকীণ্ডঃ । ৩৮৭) 

নহি সিংহঃ পরালীঢ় মাঁমিষং ভোক্ত,মিচ্ছতি | 

নৃসিংহোভরতালীঢং রাঁমে। রাজ্যং ন ভোক্ষ্যতে || ২৫ || 

আজ্যঞ্চরুঃ পুরোড়াশাঃ কুশা যুপঃ শ্রুবো যথা । 
নৈতানি বাতষাঁমানি কণ্পন্তে পুনরধ্ধরে || ২৬ || 
আ'ত্বং রাজ্যমিদং পশ্চ1ৎ তথা ভ্রাত্র। যবীষস! | 
নাভিপতুমলং রামঃ পীতসোমমিবাধরং || ২৭ || 
ন চে মাং ধর্ষণাং রাম ব্যসহিষ্যদমর্ষণ2| 
নাধারয়িষ্যদ্ঘদি তে গৌরবং মন্দরোপমং || ২৮ || 
শিতৈঃ শরৈঃ স হি ক্ুদ্ধো। দারয়েদপি মন্দরং | 
ত্বা তু নোৎসহতে হন্তং ধর্ম্ীত্মা পিতৃগৌরবাঁৎ্ | ২৯ || 
স সোমার্কগ্রহগণং নতন্তারাবিচিত্রিতং | 

পাতিয়েদেঘ! বিভুঃ ক্ুদ্ধঃ সত্যান্ন ব্যতিবর্ততে || ৩০ || 
অনুবাদ | 

সিংহ কখন অপর পশুর উচ্ছিষ্ট মাংস ভোঁজন করিতে ইচ্ছ| করে ন], অতএব 

নরসিংহ শ্রীরবামচক্দ্র ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবেন না? ॥ ২৫ ॥ স্ূত, চর 

পুরোভাশ কুশযূপ ও শ্রুৰ এসকল দ্রব্য পুরাতন হইলে আর্থীৎ ব্যবহৃত হইলে 

যেমন পুনর্বার কখন যজ্ঞের উপযোগী হয় না ॥ ২৬ ॥ সেই প্রকার অন্তজভ্রাতা 

ভরত এই রাঁজোর ভার গ্রহণ করিলে পর রামচন্দ্র ইহা গ্রহণ করিতে কোনমতেই 

বাগ] করিবেন ন।, যেমন যজ্ঞের সোমরম পান হইয়া গেলে পর আর সে যজ্ঞকে 

গ্রহণ করিতে কেহ অভিলাষী হয় ন1 তদ্রপ শ্রারাঁম এ রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছ, হইবেন 

|| ১৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধপরবশ হইয়। পর ধর্িতা এইধরণীকে দেখিয়| কদাচ 

ক্রোধ সহ্য করিতে পারিবেন? এবং মন্দরপর্র্বতেরন্যাঁয় তোমার অতুযচ্চ গৌর- 
বেরও যদি ধারণা না করেন তবে এই রাঁজ্য বাহুবলে লইতে পারেন, ইত্যভিপ্রায় 

|| ২৮ || যেহেতু শ্রীরাম জুদ্ধটহইলে ভীক্ষনাণ দ্বারা মন্দর পর্ববতকেপ্ড অনা- 
য়াসে বিদীর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহ1 করিবেন না যেছেতু তিনি অভিশয় ধর্শা- 
শীল, পিতৃগৌরৰ রক্ষণার্থ অপনাকে হনন করিতে উৎসাহী হইবেন না এমন 

বিবেচন। হয় ॥ ২৯ ॥ সেই বিচিত্র শক্তিলম্পন্ন এ্রীরামচন্জর রুদ্ধ হইলে কি চন্দ্র 

কি স্ুর্যা কি গ্রহমণ্ডল ও গগণস্থ বিচিত্র তারাগ্রণকে শরছা'র] অনায়াসে পাতিত 
করিতে পারেন? কিন্ত তিনি সত)কে অতিজ্ঞম করিতে কখনই সমর্থ নহেন || ৩০ 



৩৯০ রামায়ণৎ। [ ৬২টি, সর্গ: 

আচালয়েদ্দারয়েঘ। মহীং শৈলশতাচিতাঁং | 
যস্তেজস্বী স তে পুজো! গৌরবান্নীতিবর্তূতে || ৩১ || 
এবন্বীর্ষ্যে৷ মহাসত্তৃভূয়। খ্যাতপরাক্রমঃ | 
জনয়িত্বা সুতস্ত্যক্তে। জলজেনাত্জো যথা || ৩২ | 

অনেন তেশতিক্রমণে মন্যে হহং পৃথিবীপতে। 
ত্বত্বঃ শ্রিরমতিক্রান্তৎ কীর্তি পাপখনরাঁদিৰ || ৩৩ || 

দ্বিজীতিভিরয়ং ধর্ম ঃ শাস্ত্রদৃষ্টঃ সনাতিনঃ | 

গুরোছুষ্টীম্মহীরাজ গৌরবং বিনিবর্তৃতে || ৩৪ || 
গুরুদ্দুষ্জঃ পরিত্যাজ্যস্তথা! মাতা তথা পিতা | 

যো হনর্থায় কম্পেত স শত্রু নচ বান্ধবঃ || ৩৫|| 
ন ত্বেবং তবিতাচারস্তায়ি রামস্য ভূপতে। 

ত্বয়। যদি কৃতৎ পাপং ন স ধর্নাৎ খলিব্যতি || ৩৬ | 

অনুবাদ । 
হে মহারাজ ! আপনার তেজন্বী সন্তান সেই রাঁম, মনে করিলে শত শত পর্বতে 

পরিরত ভূমণ্ডলকে পরিচালিত করিতে পারেন ও বিদারণ করিতেও পারেন 
কেবল গৌরবজন্য মে সকলকে অতিক্রম করেন না || ৩১ | আপনি এই প্রকার 

বীর্ষ্য সম্পন্ন মহাণবৰল পরা ক্রান্ত ত্রিভুবন বিখ্যাঁত সন্তান উত্পাদন কৰিয়| জলচনু 

জীবের ন্যায় স্বাক্সজকে পরিত]াগ করিলেন || ৩২ 11 হছে ভুপতে ! আমি বোধ 

করিতেছি মনুষ্যের! পাপাঁচরণ দ্বার? যেরূপ আপন কীর্তিকে কলুষিত ও অতি- 
ক্রম করে, তাহার ন্যায় প্রিয়পুত্রকে অতিক্রম করাতে আপনার রাঁজলম্ষীকে 

অতিক্রম কর হইয়াছে ।। ৩১৩ || হে মহারাজ! শান্ত্রসম্মত ব্র।দ্দণ ক্ষত্রিয় 

ও বৈশ্যের এই সনীতন ধর্ম কথিত আছে যে গুরু দুক্টাঁচারী হইলে তীহা হইতে 
তাহদিগের গোৌরবাঁচার নিরত্ত হইয়| যায়| ৩৭ || কি গুরুকি নাতা কি পিতা 
ছুষটস্বভাব হুইলে ই'হাঁদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত, আঁর যে বন্ধু অনর্থাচরণের 
কল্পনা করেন তিনিই শত্রু কোনমতে তাঁহাকে বান্ধব বল। যাইতে পারে না| ৩৫।|| 
হে মহারাজ! যদিও আপনি রামচন্দ্রের প্রতি এমন অসদর্চরণ করিয়াছেন 
তথাপি শ্রীরাম আপনার প্রতি অসদ্বাবহার করিবেন ন1, অর্থাৎ আপনি পাপা- 

চরথ করিয়] ধর্মে বিচ্যুত হইয়াছেন বলিয়!| রাঁচন্দ্র কখন ধর্ম হইতে স্থলিত 
হইবেন ন11॥| ৩৬ ॥ 



৬২টি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাও্ঃ ! ৩৯১ 

এবমুস্ত। তু কৌশল্যা বিলপন্তী যশস্থিনী। 
ততে। হেত্বর্থসংযুক্তং পুনরেবা্রবীদ্ধচঃ || ৩৭ || 
প্রথম। গতিরাঁস্বৈৰ দ্বিতীরা। গতিরাজজঃ | 
সন্তে। গ্রতিস্ূতীয়োক্তা চতুর্ঘাঁ ধর্মমসঞ্চরঃ || ৩৮ || 
চতন্থভ্যঃপরিভ্রফে। গতিত্যন্তং নরাধিপ | 
বনে পরিত্যজন্ রামং সাধুং স্ুতমকারণে || ৩৯ | 

নহি রামং পরিত্যজ্য চিরং শক্যসি জীবিত | 

৮১৮০ কৈকেষ্যর্ধে পরিচ্যুতঃ || ৪০ | 
স তব কীর্তিঞ্চ মাঞ্চেব ত্যক্ত। রামং সৃতঞ্চ মে | 
প্রীণাংস্ত্যক্ষ্যসি ছুঃখার্ডঃ সর্বথাস্মি হতা। ত্য়া || ৪১ | 

ত। ত্বয়েয়ং নগরী সরাষ্ট্র কীর্তিঃ স্বধর্ম্শ্চ তথৈৰ চাত্সা | 
অহং সপুজ। সহনাগরাশ্চ সর্ষের হত! কৈকরিরাজ্যদানাৎ || ৪২| 

অনুবাদ | 
বশন্ষিনী কৌশল) দেবী বিলাপ করিতে করিতে মহারাজাকে এই কথা বলিয়! 

পুনর্কার তাহাকে অর্থপূর্ণ সহেতুক বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ | হে মহাঁ- 
রাজ! সকলেরই প্রথম! গতি আত্মা, দ্বিতীয়। গভি আত্মজ, ভূৃতীয়া গতি সাধু লোক, 
এবং ধর্ম সঞ্চয় চতুর্থা গতি হয়।। ২৬৩৮ | কিন্তু সাধুপুত্র শ্ীরাীমকে আপনি 
অকারণে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়! এই চারি প্রকার সদগতি হইতে পরিচুযুত 
হইয়াছেন।॥॥ ৩৯ 11 হেরাজন্ হেপুত্রবৎসল! আপনি প্রিয়পুত রামচন্দ্রকে 
পরিত্যাগ করিয়] কখুন দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবেন ন1? কি আক্ষেপের 
বিষয়! অনেক সতকর্ম দ্বার! ইহলোক হইতে আপনি অতুলা! কীর্তি লাভ করি- 

যাছিলেন, কিন্তু এক কৈকেয়ীর নিমিত্তেই মেই অর্জিত লোক যশ হইতে 

পরিচ্যত হইলেন॥ ৪০ || আপনি ধার্শিকের অগ্রগণা হইয়াও স্ত্রীবশে 
'সাপন কীর্তি পরিত]াগ করিলেন, এবং আমাকে ও আমার প্রিয় সন্তান 
শ্রীরামকেও পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে দুঃখসমূহে পাঁরিরত হইয়। আপনার 
প্রাণকেও পরিত)াগ করিবেন এবং আপনার দ্বার। আমিও সর্বতোভাবে নিহত! 
হইলাম|| ৪১ |॥ আপনি কৈকেয়ীকে রাজ্য দান করিয়| গ্রাম জনপদ সমেত 
এ অযোধ্যানগরীকে বিনাশ করিলেন, কীর্তী ও ধর্মকে লোপ করিলেন, আপ- 
নাকেও বিনষ্ট করিলেন, প্রজ] ও সন্তানের মহিত আমাকেও বিন করিলেন, এবং ] 
নগরবাঁলী জন প্রভৃতি সকলেই হত হইল ॥ ৪২ ॥ 



৩৯২ রামায়ণৎ? [ ৬২টি, সর্মঃ | 

এবং গিরো দারুণনিষ্টুরাক্ষরাঃ 
শ্রত্ব। স রাজাশু মুমোহ ছুঃখিতঃ। 

বিনিশ্বসংশ্চাপি নিমীলিতেক্ষণঃ 
শুশেশচ রাঁমং হতসত্ত্চেতনঃ || ৪৩ || 

ইত্যণর্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যাবিলাঁগে। 

নাম দ্বিষফিতমঃ সর্গ2 || ৬২ | 

অনুবাদ । 

রাঁজ1 দশরথ কৌশল্য! মহিযীর নিদাঁরণ অতি নিষ্ভুর এই সকল কথা "শ্রবণ 
করিয়া দুঃখিতমনে তত্ক্ষণাৎ মোহ প্রাপ্ত হইলেন, এব নয়নযুগল গদ্রিত করিয়। 

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে২ দুর্বল কলেবরে অচেতনেও গ্রীরামচক্দ্রকে চিন্ত| 
করিতে লাগিলেন ৪৩ ॥| 

ইতি চতূর্বিংশতি সাঁছআা বাঁল্সিকীয় রাঁমীয়ণ সংহিতাঁর় অযৌধ]াকাণ্ডে 
কৌশল) বিলাপ নামে দ্বিষা্ডিতমঃ সর্থ সমাপন ॥ ৬২ ॥ 



৬৩টি, নর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৩৯৩ 

ত্রিষবিতমঃ নর্গঃ | 
কৌশলঙ্জয়েতি নৃপতির্বাক্শ ল্যৈরতিতাঁড়িতঃ। 
মুমোহ শয়নে ভুয়ে। ছুঃখেনামীলিতেক্ষণঃ || ১ 
প্রতিলভ্য পুনঃ সংজ্ঞা সমুন্মীল্য চ লোচনে | 
অথ পার্্বস্থিতাং দৃষ্টা কৌশল্যাম্দিমব্রবীৎ্ণ | ২ || 

প্রসাদয়ে ত্বাং কৌশল্যে শোকার্তোহহং কুতাগ্ীলিঃ। 

নাহ্স্যুরসি মে ক্ষারং নিবেস্ত,ং সুতবৎ্সলে 1 ৩|| 

পুজ্রশোকার্তমনসে। হুদয়ং মে বিদীধ্যতে | 

অসন্থান্যকুতপ্রজ্ঞে বাজাণি বিষুঞ্চসি || ৪ || 
ন নু ভর্ভৈব সাধীনাং গুণবান্ নিগুণোহপি বা। 
দৈবতঞ্চ গতিশ্চেতি মস্থা পুজ/তমো। মতঃ || ৫ || 
ক্ষমস্থাতিক্রমং দেবি ভূশাত্স্তাং প্রসাদয়ে। 

হন্তমর্থসি বৈ ভূয়ো দৈবেনোপহতং ন মাঁং || ৬ || 
অনুবাদ । 

রাজ| দশরথ কৌশল্য! দেবীর শেল সমান বচন সমুছে তাঁড়িত হইয়া পরম 

ছুঃখে নয়ন যুগল নিমীলন করিলেন ও পুনর্কার হ্বায্যায় অচেতন ভাঁবে পতিত 

হইলেন ॥ ১ ॥ কিয়ৎ্কাঁল পরে সচেতন হইঘব। লেচনদ্বয় উন্মীলন করিয়া 

দেখিলেন, যে কৌশল দেবী আপন পার্থে অবস্থান করিতেছেন, তীহাকে এই 
কথ] বলিলেন ২ ॥ হেপুভ্র বসলে হে কৌশল ! আমি অতিশয় শোকা- 

কুল হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, আমার বঙ্ুস্থল রাম 
বিচ্ছেদবাঁণে ক্ষত হইয়াছে, তাহাতে আর তোমার লবণ নিঃক্ষেপ কর? উচিত হয় 

না॥ ৩ ॥ হে অকৃতপ্রজ্ঞে! আমি পুত্র শোকে কাতরমনা হইয়াচ্ছি, তাহা তেই 
আঁমার হৃদয় বিদীর্ণ হই়। যাইতেছে, তুমি আবাঁর তাহার উপর অসহ্য বজ্জ 
সমাঁন বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলে॥ ৪ ॥ খঅরিনিসুরে তুমি কিজান্ 

না, যে স্বামী নির্ঘন হউন কিম্বা] শুণবানই হউন্ সাধ স্ত্রীদিগের পতিই দেবতা, 

পতিই গতি, ও পতিই পুজনীয় হয়েন॥ ৫ ॥ ছেদেবি! আমি অতিশয় কাতর 

হইয়] তোমাকে সাঁধিতেছি, দৈবোপহত হুইয়। আমি যাহা করিয়াছি তাহার আর 

উপাঁয় নাই,এক্ষণে তুমি আমাকে ক্ষম। কর, দেবতাই আমাকে মারিয়াছেন আবার 
তুমি তাঁঘার উপর পুবর্কার আঘাত করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছ॥ ৬ | 

£ ৫০ ] 



৩৯৪. রামায়ণৎ। [ ৬৩টি, সর্গঃ | 

জানে ত্বাঁং দেবি ধর্শজ্ঞাং দৃষ্টলোকপরাবরাং | 
অতে! নাহসি মাং ভূয়ো বন্ত মেতাদৃশং বচঃ | ৭ || 
ইতি রাজ্ঞোহতিকরুণং শ্রুত্বা দীনস্ত ভাষিতং | 
পুভ্রশোঁকং পরিত্যজ্য কৌশল্যা পতিবৎসলা || ৮ || 
শিরস্তগ্লিমাধার ভূশং সন্তগু মানসা। 

শিরস। নৃপতেঃ পাদৌ প্রণিপত্যেদমব্রবীহু || ৯ | 
অতিত্রমং মে নৃপতে তমিমং কষন্তমর্থসি | 
অবাচ্যং হি ময়োক্তোহসি পুক্রশেোকবিমুঢয়। || ১০ || 

দেবভূতেন ভত্র যা যাচিতা ন প্রসীদতি। 
কতাঞ্জলিভৃশার্তেন হতা সেহ পরত্র চ || ১১ || 

ক্ষমন্থ রাজন্নার্তায়। অতিক্রমমিমং বিভো | 
প্রভূশ্চৈবেশ্বরশ্গাসি মম বামন চোভয়োও || ১২ ॥| 

অনুবাদ 

হে মহিষি! আমিজানি তুমি অতি ধন্ম শীলা, লোক ব্যবহার বিলক্ষণ 

বিদিত আছ্,অতএব আমাকে পুনরায় আর ঈদৃশ নিষ্ঠর বাক্য তোঁষ।র বল উচিত 

হয়না ॥ ৭ ॥ পতিপ্রাণ! কৌশল্যাদেবী অভি দীনভাবাপন্ন স্বামীর এই প্রকার 

মকরুণ বচন পরম্পর1 শ্রবণ করিয়। পতিবৎ্সলা দেবী তখন পুত্র শোক পরি- 

ছার করিলেন ॥৮॥ অঞ্জলি হস্ত মস্তকে ধারণ করিয়। য্পরোনাস্তি সন্তপুমনে 

নৃপতির চরণ যুগলে মস্তক স্পর্শনদ্বার। গ্রণিপাঁত করত এই কথ! বলিলেন || ৯1| 

ছে মহারাজ! আমি আপনার যে মধ্যাঁদা লঙ্ঘন করিয়াছি, অনুগ্রহ প্রর্ব্বক 

আপনি ভদ্বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন্, আমি পুত্র শোঁকে বিচেতন] হইয়াঁছিলাঁম 

এই জন্যই কত কত অবভ্তবা কথা আপনাঁকে বলিয়াছি।। ১০ ॥ দেবকল স্বামী 

কৃতাগ্ুলিপুটে অতিশয় কাতর হইয়া! বাচঞ1 করিলে পর যেক্ত্রী প্রসন্ন না হয়, 

তাহণর ইহ লোক ও পরলেবুক উভয় লোকই নষ্ট হয়| ১১ || অতএব হে 

গ্রভো হে ভূগতে ! আমি কাতর! হুইয়া আপনার যে অবমাননা করিয়াছি তাহ 

আমাকে ক্ষম। করুন্, বেহেতু আপনি রামচক্দ্রের এবং আমার উভয়েরই প্রভু, ও 

ঈশ্বর আপনি আনাদিগের পৃক্ষে যাহা করেন তাহাই হইতে পারে || ১২ ॥ 



৬৩টি, সর্মঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৩৯৫ 

জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞ জানে ত্বাং সত্যবাদিনং | 

পুত্রশোকার্তয়েদং ভূ ময়া কিমপি ভাষিতং || ১৩ || 
শোঁকো নাশয়তি প্রজ্বাং শোকো নাশয়তি শ্রুতং | 

শোকে ধাতিং নাঁশয়তি নান্তি শোকসমং তমঃ | ১৪ || 

সোঢ়ং শক্যোহগ্রিসংস্পর্শঃ শত্স্পর্শশ্চ দারুণঃ| 

ন তু শোকভবং ছুঃখং সংসোঢ়ং হুপ শক্যতে || ১৫ || 

সর্বজ্ঞ! ধৃতিমন্তোহপি ছ্ছিনধন্মার্থ সংশয় 
যতয়ো হ্াত্র মুস্থন্তি শোকৌপহতচেতসঃ || ১৬ | 
পঞ্চ, যানি গতান্যদ্য দিনানি তনয়স্ত মে 

তানি বর্ষশতানীব শৌকার্তায়া গতানি মে | ১৭ || 

তদ্দাতাঁসক্তচিত্রীয়াঃ শেোকৌঘে। মে বিবর্দতে | 
জলৌঘবেগে গঙ্গায় মহানিব তপাত্যয়ে || ১৮ |. 

অনুবাদ । 

ছে ধার্শিকবর ! আঁমি আপনাকে সাক্ষাৎ ধর্ম ও সত্যবাদী বলিয়া নিশ্চয় 

জানি, কিন্ত পুত্র শৌকে নিতান্ত কাতর। ছইয়ী 'মাঁপন1কে এই সকল অন্গুপযুক্ত 

কথ বলিয়াছি | ১৩ 1॥ শোকে বুদ্ধি লোপ হইয়| যায়, শোকে অধ্যয়- 

নীদির কোন ফল দর্শে না, শোকে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, অতএব শোঁকের সমন পাপ 

আর কিছুই নাই | ১৪ 1 হে ভূপতে! অনল সংস্পর্শে দাঁছও সহা কর1 
যাঁয়, তয়'নক অস্ত্র শত্ত্র দ্বার প্রহারও সহ্য কর] যায়, কিন্ত শোকসম্ভৃত ছুঃখকে 

কেহই সহ্য করিতে পারে না| ১৫ ॥ যে সকল জিতেক্দ্রিয় সর্বজ্ঞ মহ! 
পুরুষ, একান্ত ধৈর্যশীল ও ধর্মার্থের সংশয় জ্ছেদ করিয়াছেন, শোকে অভি- 

ভূত কলুষিতচিভ্ত হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহারাঁও মোহ প্রাণ্ড ভয়েন| ১৬ 11 
তামার প্রাণধিক প্রিয়সন্তান অদ্য গণনায় যে পখচদিন গাণন করিয়াছেন, শোকে 

অভিভূত হইয়। সেই পীচ দিন আমার সম্বন্ধে শত শত বশুসর গত হইল এমত 

বোধ হইতেছে ।। ১৭ || গ্রীষ্মাবসানে গঙ্গীর সুমহান জলবেগ যেমন দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে, ভদ্বৎ রামচন্দ্রের বন গমনাবধি তীহার প্রতি একান্ত 

অন্থরক্ত হইয়া আমার মনে শোক সমৃহও দ্রিন দিন প্রবলতর রদ্ধ হই- 
তেছে | ১৮ || 



৩৯৬ রামায়ণৎ | [ ৬৩টি, সর্গঃ। 

এবং সম্ভাবমণণাঁয়াং তদতিকরুণং বচঃ। 

কৌশল্যাঁয়াং জগাম্াস্তং সবিতা দিবসক্ষয়ে || ১৯ | 
এবং প্রহ্বীদিতে। বাঁক্যের্দেব্যা কৌশল্যয়া নৃপঃ। 
শোকশ্রমপরিগ্রীনঃ শনৈর্নিদ্রাবশং গতঃ || ২০ || 

ইতার্ষে রামায়ণে অযোধ্াকাণ্ডে দশরথপ্রসাদনং 

নাম ব্রিষকিতম$ সর্গঃ || ৬৩ || 

অনুবাদ | 

তখন কৌশলাযীদেবী এই রূপে জতিশয় মকরুণ বাক্য সকল প্রয়োগ কৰিতে- 

ছেন, এমন সময় দিবীবসাঁন হওয়াতে, দ্িনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন || ১৯ || 

বাঁজ। দশরথ কৌশলা। মহিষীর এই প্রকার প্রাভিকর বাঁকে আহ্লাদিত হইয়া 
অনেক শোৌকবেগের বস্বরণ করিলেন, এবং শোকশ্রমে ভাবসন্গ হইয়! অল্ষে অল্পে 

নিদ্রায় আকুল হইতে লাগিলেন | ২০ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সহ্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংছিতায় অযোধ্যাঁকাঁণে 
দশরথ এসাদন নামে ভ্রিষিতমঃ সর্গ সমাপন || ৬৩ ॥ 



৬৪১টি সর্গঃ |] অযোধ্বকাণ্ডঃ ৷ ৩৯৭ 

চতুষ্টিতমঃ সর্গঃ | 
এবং তু বিলপন্তীং তাং কৌশল্যাং প্রমদোতমাং | 
ইদ্ং ধৈর্ধ্যান্বিতং বাক্যং সুমিজা ধন্দ্যষ্রবীৎ || ১ 
দিব্যৈগু পগৈুক্তিঃ পুভ্রান্তে দেবি রাঘবঃ | 
পিতুর্নিয়োগে তিষঠন্তং তন শোচিতুমর্থসি || ২ || 
নাদেবসত্তা নাপ্রাজ্ঞাঃ পুরুষা নাম্পদর্শিনঃ | 
পিতুনিয়োগে তিষ্ঠন্তি ন চাঁকল্যাঁণভাগিন$ || ৩ || 
ষ তবার্ষ্য গতঃ পুজো হিত্বা! রাজ্যং স্থখানি চ। 

প্রাপ্তব্যং স্থুমহত্তেন কল্যাঁণমিতি মে মতিঃ | ৪11 
স্ষিরাচরিতে ধর্দে্য যশস্তে বর্মনি স্থিতং | 
পুক্র ধর্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠং ন তং শোচিতুমর্থসি || ৫ || 
তস্যন্ববর্তৃতে বৃত্বং লক্ষমণোহপি মমাত্মজঃ | 

তমপ্যহসি নৈবার্ষ্যে শোচিতুং ভ্রাভৃবৎসলং || ৬ || 
অনুবাদ । 

কাঁনিনীপ্রধানা সেই কৌশলযাদেবী এই প্রকীরে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়। 
সুমিত্রা তাঁহাকে প্রবৌধজনক ধর্মযুক্ত কথা সকল কতিতে লাগিলেন ॥ ১ 1 ছে. 
দেবি! আপনার সন্তান রদ্ধুনাথ দিব্যগুণগণে বিভূষিত, তিনি পিতাঁর অন্থুমত্তি 
পালনের নিমিত্ত ধর্মে অবস্থান করিতেছেন, অতএব তীহার নিমিত্ত আপনার 
শোককর! উচিত হয় না। ২ ॥ যাঁহাঁর। দৈবশক্তিবিহীন, অবিচক্ষণ, অপারদশী 
ও অমঙ্গল শীল হয়, তাঁহার] কখন পিতার আদেশে অবস্থান করে না॥ ৩ 
হেকলাণি! তোমার সন্তান যে রাজ্যস্থখে জলাগ্ুলি দিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালন 
করিতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহীতেই আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে 

যে তোমার পুত্র প্রীরাঁম জুমহাণন্ কল্যাণ প্রাপ্ত হইবেন ॥* ৪ ॥ ধার্সিকপ্রধান 
রঘনীথ সাঁধুলোকদিগের সমাদৃত ধর্ম সীধন ও যশক্কর পথে অবস্থান করি- 
ভেছেন, তিনি আপনাঁর সামান্য সন্তান নহেন, তাহার জন্য স্জপনার শোঁক 
কর। উচিত হয় না॥ ৫ ॥ হে মহাভাথে! আমার পুক্ত্র লক্কমণও রাঁমচন্দ্রের 
একান্ত বশম্বদ এ জন্য তাহার স্বভাবের অন্থকরণ করিতেছেন, লক্ষণের জন্যও 

আপনার অন্ৃতাপ করাঁবিধেয় নহে ॥ ৬ ॥ 



৩০৮ রামায়ণৎ ] [ ৬৪টি, সর্গঃ। 

অরণ্যবসচুঃখানি জানানাপি চ জানকী | 
সুখসন্বর্ধিতা ত্যক্ত। গৃহবাসং স্থখানি চ|| ৭ || 
অনুগচ্ছতি তর্ারং ধাসৌ ধর্মপরায়ণ! | 
তাং যশোতাজনাঁং ধন্যাঁং নৈৰ শোচিতুমর্থসি || ৮ || 
যশঃপতাকাং বিপুলাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাং | 
উচ্ছিত্য তে গতঃ পুত্র স্তং ন শেচিতুমর্কসি || ৯1 
রাঁমস্য বিপুলং সত্তৃং বিভ্ায়োদারচেতসঃ | 
ন গাত্রাণ্যংশ্ুতিঃ সুর্য্যঃ সন্তীপয়িতুমর্হতি || ১০ || 
আদায় স্ুরতীন্ গন্ধান কাঁননেভ্যঃ সুখোহনিলঃ। 
পুত্রং তে নাতিশীতোষ্ণঃ সংসেবিষ্যতি কাননে || ১১ 

ভূমাৰপি শয়ানং তং বৈদেস্া সহ রাঘবং | 
পিতেবাংশুকরৈঃ স্পৃষ্ট1 হলীদয়িষ্যতি হন্দ্রমীঃ || ১২ || 

অনুবাদ | 

আপনার বধূ জানকী চিরকাঁল পরমস্থখে লালিত ও পাঁলিতা হইয়াছেন, 
তথাপি তিনি গৃহবানে ও সুখ সমুছে জলাঞ্জলি দিয় অরণ্যে বসতির ক্লেশ অন্থ- 

ভব করিয়াও বনে গিয়াছেন ॥ ৭ ॥ সীত। একান্ত ধর্মপরায়ণ] বলিয়াই স্বামীর 

অন্ুগমন করিয়াছেন, অতএব সেই পতিব্রতা যশন্বিনী সীত।রজন্য আপনার শোঁক 
কর] উচিত হয় না ॥ ৮ ॥ আপনার সন্তান শ্রীরাঁষচক্্র ভ্রিলৌক বিখাাত মহাঁবলী, 

তিনি যশঃ পতাঁক। উত্থেত করিয়1 বনে গমন করিয়াছেন, অতএব সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ 
রামষকে মনে করিয়া আপনার শোক কর! উচিত হয় নাঁ॥ ৯ ॥ মহোদার স্বভাব 

রঘ্ুবীরের অসীম সামর্থ্য অবগত হইয়া ভানুমন কিরণ নিকর দ্বারা তাহার 
কলেবরে সন্তীপ প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন না ১০ ॥ অরণ্যমধ্যে না শীতল 

না উষ্ণ জুখক্ঠীর্শ বায়ু কাঁনন হইতে স্থুরতভি গন্ধ গ্রহণ করিয়া অল্পে অল্পে গমন্ 
করতঃ তোমার রামের সতত সেবা করিবেন ॥ ১১৯ ॥ রঘুনাথ জনকনন্দিনী 
সমভিব্যাছারে ভূমিশযায় শয়ন করিয়া! থাকিলেও নিশানাথ সুধাময় কিরণ দ্বারা 

পিতার ন্যায় তাঁহাকে স্পর্শ করতঃ আবহ্লাদিত করিবেন॥ ১২ | 



৬৪টি, সর্গঃ | অযোধ্যাকাওডঃ! ৩৯৯ 

অস্ত্রাণি ষন্মৈ দিব্যানি বিশ্বামিত্রো দদৌ স্বয়ং | 
তৎ স্ব সর্ববান্ত্রবিদ্বাংসং কথং শেচিতুমর্থসি || ১৩ || 
কীর্্্যা শ্রিয়া ভাষ্যয়া চ ষে৷ নিত্য তিস্থভিরূতিঃ | 
ছ্যতিমাংশচমহাসত্্ঃ স রাম রাজ্যমর্হতি || ১৪ || 

বান্যদ্য পুক্রশেোকার্তা কৌশল্যেহশ্রণি মুগ্চসি | 
আনন্দজানি তানি ত্বং রামে মোক্ষ্যস্যুপস্থিতে || ১৫ || 
পুজন্তে যশস। লোকান্ ব্যাঁপ্য ধর্্মভূতাং বরঃ | 
চতুর্দশনিং বর্ষাণামন্তে ভোক্ষ্যতি মেদিনীং || ১৬ || 
কুশচীরাম্বরমপি ষং যান্তং নরকুগ্জরং | 
শ্রীরিবশনুগতা সীতা সত্য কিং নাম দুর্লভ || ১9 1| 

তৰ পুত্র! বরঃ পুংসাং বনবাসাছুপাগতঃ। 

রভ্তায়তভূজঃ পীদৌ সংস্পৃশন্ হলাদয়িব্যতি || ১৮|| 

অনুবাদ | 

নহাস্বা বিশ্বামিত্র খষি সম্ভই হইয়। স্বয়ং রাঁমকে দিব্য অস্ত্র সকল প্রদান 
করিয়াছেন, সব্বান্ত্রবেত্তী সেই রামচক্দ্রের জন্য কোনক্রমেই আপনার শোক কর] 
উচিত হয় ন1!1| ১৩ ॥ ঘিনি কীর্তি ও লক্ষ্মী ও পত্বী এই তিনের দ্বার। সতত 
পর্রিরূত রহিয়ীছেন, ধিনি দ্যুতিমান ও মহাঁবল পরাক্রান্ত হয়েন, সেই রাঁমচক্দ্রই 

যথার্থ রাজ্যাধিকারের উপযুক্ত পাত্র, অতএব রামই রাজা হইবেন || ১৪ || হে 
কৌশলোো ! অদ্য আপনি পুত্রশোঁকে কাঁতির হইয়াঁযে অনবরত নেত্রজল পরিত্যাগ 
করিতেছেন, শ্রীরাচন্দ্র ভবনে সমীগত হইলে পর অধ্ববার আপনিই আনন্দজাত 

নয়নজল এইরূপ রাঁমশিরে অতিবর্ষণ করিবেন || ১৫ | ধার্দিক প্রধান আঁপ- 

নাঁর সন্তান শ্রীরাম, যশোরাশিতে ত্রিভূবন পরিপুর্ণ করিয়া] চতুর্দশবৎ্নর অবসাঁনে 
এই মেদ্িনীমণ্ডল উপতোগ করিবেন !! ১৬ || কুশময় বসন পরিধান করিয়। 

বে নরোত্তম অরণো পরিভ্রমণ করিতেছেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকীও তখহার 
অন্ভগত1 রহিয়ীছেন । অতএব রাঁমচক্দ্রের কিসের অভাব, যে আপনি শোক করি- 

তেছেন, অর্থাৎ তাহার জন্য কোন চিন্তার আবশাক নাই || ১৭ || পুরুষপ্রধান 

তোমার সন্তান শ্রীরাম বনবাঁস হইতে প্রত্যাত হইয়। আজান্লম্বিত রত্ত ভুজযুগলে 
আপনার পাঁদছ্য় ল্পর্শ করতঃ আপনাকে আহ্লীদিত করিবেন || ১৮ || 



৪০০ রামায়ণৎ। [ ৬৪টি, সর্গঃ | 

তং পাদ বন্দমানং তং দৃষ্টা রাঁজীবলোচনং। 

মেঘরাঁজীব শৈলেন্জুং সেক্ষ্যস্যানন্দজীশ্রুভিঃ || ১৯ || 

নিশম্য তল্লক্ষণমাতৃবাক্যং | 
রাঁমস্য মাতুর্নরদেবপত্য্াঁঃ | 

শনৈঃ স শোকঃ প্রশমহ জগাম 

রষ্ট্যা যথাগ্রিঃ পরিষিচ্যমীনঃ || ২০ || 

ইত্যার্ষে রামীয়ণে অধোধ্যাকাঁণ্ডে স্থুমিত্রাবাকচ নাম 
চতুঃবষফ্টিতমঃ সর্গঃ | ৬৪ | 

অনুবাদ | 

ছে দেব! বাঁজীবলোচন রামচক্্র যখন আপনার পাঁদপদ্ম সেব] করিবেন তখন 

তাহাকে দেখিয়া « মেঘ যেমন শৈলেন্দ্রকে জলধাঁর। দ্বারা অভিষেক করে ৪, 

ছচেমনি আপনিও আনন্দীশ্রু দ্বারা সেই নীলমেঘসদৃশ রাঁমচজ্ত্রকে অভিষিক্ত 

করিবেন | ১৯ ॥ লক্ষমণমাঁত। সুমিত্রার এই সকল বাক শ্রবণ করিতে করিতে 

রাঁজমহিবী রামজননী কৌশল্যা দেবীর তাদৃশ অসীম শৌক অল্পে অঙ্গে সমতা] 

প্রাপ্ত হইল, যেমন গ্রজ্বলিত তননলরাঁশি রি দ্বধরা সিঞ্চন করিলে ক্রমে নির্বাণ 

হইয়] যায়।। ২৫ || | 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহস বা্সীকীয় রামায়ণ সংহিতা অযোধা কাণ্ডে 
নমিতা বাকা নামে চতুঃষন্টিতম সর্গ || ৬৪ || 



৬৫টি,সর্গ: | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৪০৯ 

পঞ্চবষিতমঃ নর্গঃ। 

রামে মন্তুজশীর্দুলে সান্ুজে বনমাশ্রিতে। 

রাজা দশরথঃ শ্রীমানীপদং সমপদ্যত || ১|| 

রামলম্গমণয়োরেব বিবাসাদধাবোপমত | 

জগ্রাহেপপ্রবগতং সুধ্যং তম ইবারে || ২ || 

স য্ঠে দিবসে রাঁমত শেখচনেেব মহাষশর্শঃ। 

অদ্ধরাত্রে প্রবুদ্ধ সন সম্মারাত্স্থভুক্কৃতৎ || ৩।। 
্মত্বা চ দেবী কৌশল্যামভিভাষ্যেদমব্রবীৎ | 
যদি জাগধি কৌশল্য শ্বণু মেইবহিত। বচঃ || ৪ || 
যদাচরতি কল্যাণি নরঃ কর্ণা শুভাশুভং | 

সোঁহবশ্টাং ফলমণগ্োতি তস্য কালক্রমাগতং || ৫1 

গুরুলাঘবমর্থানামারভ্তেক্ঘবিতর্কয়ন। 
গুণতে। দোষতশ্চৈৰ বাল হত্যুচ্যতে বুধৈ£ || ৬ | 

অনুবাদ | 

মন্কুজ ব্যাত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণের সহিত অরশ্যবাসী হইলে পর শ্রীমাঁন্ 
সাজা দশরথ নানাপ্রকার আপদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ শ্রীরাম লম্মমণের 
বনবাসজন্) !পুরন্দরসমান রাঁজ। দশরথকে গগনমগুলে রানুগ্রস্ত দিবকারের নায় 
মোহ আসিয় গ্রাম করিল ॥ ২॥ মহাযশত্বী রাঁজ। দশরথ এইরূপ মোহগ্রস্ত হও- 

যার পর ষই দিবসে রামচন্দ্রের জন্য শোক করিতে করিতে অর্দারাত্র সময়ে সচেতন 

হইয়া! আপনি পুরে যে অতিশয় ভুক্বর্্ম করিয়াছিলেন তাহ! স্মরণ করিতে লাশি- 
লেন॥ ৩ ॥ সেই পুর্বরত্তান্ত মরণ করিয়] কৌশল্য। দেবীকে সম্বোধন করিয়। 
এই কথ! বলিলেন; হে কৌশলোয! যদি তুমি জাগ্রত থকে তবে মনোযোগ পুর্ব্রক 
আমার এক কথা] শ্রবণ করছ ॥ ৪ ॥ হে কল্যাণি! মন্থয্য মাজ শুভাশুত যে সকল 

কর্পের আচরণ করে, কালক্রমে অবশাই তাঁহার সে সকল কর্দের ফল প্রাপ্তি 
হয়। ৫ ॥ কার্যের আরস্তে যাছার। প্রয়োজনের গৌরব ও লাঘব বিবেচন| 

নীকরে এবং গুণ দোষের আলোচন! না করে, পর্ডিতের। তাহাদিগকে বালক 
বলিয়। থাকেন । ৬ ॥ 

[ ৫৬ ] 



৪০২. রামায়ণৎ £ | ৬৫টি, সর্গঃ| 

তদ্ঘথাঅবনং হিত্ব। পলাশবনমআয়েৎ | 

পুষ্পং দৃকট ফলপ্রে্দুর্নিরাশঃ স্যাৎ ফলাগমে | ৭ || 
সোহহমাম্রবনং হিত্বা পলাশবনমাশ্রিতঃ | 

বুদ্ধিমোহাৎ্ পরিত্যজ্য রামং শোচামি ছুর্মতিঃ | ৮ | 
কৌশল্যেলব্ধ লক্ষ্যেণ তরুণেন ময় পুরা । 
কৌমারে শব্দবেধিত্শ্লাঘিন। দুঙ্কৃতং কৃতং | ৯ || 

তদিদং মামনুপ্রবপ্তং কলং পাঁপস্য কর্মণঃ। 
তক্ষিতস্য বিষস্যেৰ বিপাকে জীবিত স্তকঃ || ১০ || 

অবিজ্ঞানাদ্ঘথা কশ্চিৎ পুরুষে! ভক্ষয়েদ্িষং | 
তথ। ময়াপ্যবিজ্ঞানাৎ পাঁপং কম্ম পুরা কৃত || ১১ 

দেব্যনুঢ়। তদাভূত্তং যুবরাজো ভবাম্যহং | 

অথ প্রাবুড়নুপ্ীপ্ত। মনঃ সংহধিনী মম 11 ১২ || 

অন্ুবাদ। 

যেসকল ফল লোলুপ ব্যক্তি আমবন পরিতাগ করিয়। ফললোভে বিকশিত 

পু্প পলাশননকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ এই শৌভন্ পুম্পে ন। জানি কেমন মনোহর 

ফল প্রাপ্ত হইব, কিন্ত ফলাগম কাঁলে, এ ব্যক্তি ফলপ্রাপ্ডি বিষয়ে নিতান্ত 

নিরাশ হয়।॥ ৭ ॥ আমিও সেইরূপ আ্মৃবন পরিত্যাগ করিয়। পলাশ বনের 

আশ্রয় লইয়াছি আমি এমনি দুর্মতি যে মোহবশতঃ রাঁষচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়! 

এক্ষণে তজ্জন্য শোক করিতেছি ॥ ৮ ॥ হে কৌশল্যে! পুর্ধবে আমি যৌবনা- 

বন্থায় শব্দবেধীবাঁণের অহস্কীরে এক অন্ধকমুনিকুমারের প্রতি নিদারুণ ছুক্কম্ম করি- 

যাছিলাম ॥ ৯ ॥ অভুএব এক্ষণে সেই ছুক্ষর্মের ফলতোগ করিবারজন) আমার 
সময় প্র+ণ্ত হইয়াছে» যেষন.বিষপাঁন করিতে পরিণাঁমে জীবন নাঁশ হয়, তদ্রপ 

শেই কর্দ্দের ফলে আমার অবশ্য প্রাণ বিয়োগ হইবে ॥ ১০ ॥ যেমন কোন ব্যক্তি 

অজ্ঞান বশতঃ বিষ তক্ষণ করে, তাহার ন্যায় আমিও পুর্বে জানিতে না পারিয়া 

সেই বিষবৎ পাঁপকর্ন করিয়াছিলাম ॥ ১১ ॥ হে দেবি: যখন তোমীকে বিবাহ 

করি নাই, আমি যুবরণজ হইয়] আনন্দ করিতে ছিলাম, কিয়ৎকাঁলাস্তরে আমার 

অন্তঃকরণের আনন্দজনক বর্ধীকীল আঁসিয় উপস্থিত হইল ॥ ১২ ॥ 



৬৫টি, সর্গচ || অযোধ্যাকাপ্ঃ | ৪০৩ 

আদায় হি রসং ভৌমং তপ্ত চ জগতীং রবৌ। 
উদগগত্বাভ্যুপা বৃত্তে পরেতাচরিতাং দিশং || ১৩।। 

আর্ণ না দিশ: সর্ব শিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ। 
মুদ বিজহিরে চাঁপি বকসারসবহিণ; || ১৪ || 

আকুলাবিলতোয়ানি শ্রোতাস বিপুলানাপি | 
উন্মার্গজলবাহীনি বভূবুর্জলদাঁগমে || ১৫ | 
মেঘজেনাস্বনা ভূমির্ভ,রিণ। পরিতপিত৷। 

উনমস্তশিখিসারক্গ বতৌ হরিতশদ্বল! || ১১1 

এতত্মিশ্লীদ্ুশে কালে বর্তমানেহহমজনে | 
বন্ধা তূণৌ ধনুষ্পাণিঃ শরধূমগমনদী” || ১৭ || 
বুর্বায়ামশীলহথাচ্ব্দবেধচিকীর্যরা | 

তা নদ্যাস্তথ। তীরং বিবিক্তমুপস্থতা ঢ || ১ || 

অনুবাদ । 

দিদাঁকর পরামগুলের রসভাঁর আকধণ করতঃ তাহাকে মখাপিত করিয়া 

উত্তারাংশের গমন হইতে নির্ভ হইয়। দশ্ষিণাংশে গমন করিতে নাগিলেন 

|| ১৩ || সজল জলদমাঁল। দিঙনগুলকে আচ্ছন্ন কৰিয়। নয়নগ্রীতিকর রূপে দৃষ্ট 
হইতে লাগিল, বলাকাশ্রেণী ও সারসপক্তি ও কলাপীকলাপ আনন্দিতমনে বিহী- 

রার্থে ইতস্তত ভ্রমণপরায়ণ হইল || ১৪ 1 বর্ষার আগমনে নদ নদী সকল আবিল্ 
জলপুরে পরিপূর্ণ হইয়। প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, শ্োতনকল উদ্বেল 
হইয়! উঠিল 1 ১৫ || জলধর ধার। সন্তুত প্রভৃতজলে পৃথিবী পরিপ্তর্ণণ হইলেন, 

ময়ুর সারঙ্গ প্রভৃতি পক্ষিগ্রণ উন্মত্ত হইয়। বেড়াঁইতে লাথিল ও পৃথিবী শবনব হরি 

বর্ণ ভূণে পরিব্যাপ্ত। হইয়] মনোহর শোঁত1 ধারণ করিচছলন |॥ ১৬ 11 এই প্রকার, 
বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে পর এই প্রাঙ্গন ভূমিতে গুনা্নি স্বাছের উভয়পার্শে ছুই 
তুণীর বদ্ধ হইয়া ও খন্থর্কব[ণ ধারণ করতঃ সরযূনদীতীরে মৃগয়। করিতে গমন করি- 
লাম ॥ ১৭ | তথন শরামনবিষয়ক ব্যায়ামে অর্থাৎ বাণযুদ্ধে আমার একান্ত 
অনুরাগ ছিল, শন্দবেধী বাঁণ দ্বারা মৃগযা করিব উচ্ছ! করিয়। সেই পদ্য ণদীতীরে 
অতি বিজন প্রদেশে গমন করিলাম] ১৮ ॥ 



৪০৪ রামায়ণৎ। [ ৬৫টি, সর্সঃ | 

নিপানে নিশি বন্যানাং মৃগাণ1ং সলিলার৫ধিনাং | 

স্থিতস্তত্রাহমেকান্তেঃরাত্রৌ বিততকার্মুকঃ || ১৯ 
তত্রাপি মহিঘং বন্যং গজং ব। তীরমাঁগত | 

অন্যং বাপি মৃগং হন্সি শব্দং শ্রুত্বাভ্যুপাগতঃ || 
অথাহং পূর্যমাণস্য জলকুন্তস্য নিঃস্বনং | 
অচক্ষুর্বিবয়েহশ্োষং বারণস্যেব বুংহছিতং || ২১ | 
ততঃ সুপুঙ্থং নিশিতং শরং সন্ধায় কার্মুকে। 
তন্মিন শব্দে শরৎ ক্ষিপ্রমস্থজং দৈবমোহিতঃ || ২২ ॥ 
শরে চাশ্বণবং তম্মিন্ সুক্তে নিপতিতে তদা | 
হা হতোহস্মীতি করুণৎ মানুবেণেরিতাং গিরং || হ৩ || 

কথমস্মদ্বিধে শক্্রং নিপাত্যেত তপাস্থিনি | 

কেনায়ং সুনুশংসেন ময়ি বাঁণে। নিপাতিতঃ | ২৪ | 

অনুবাদ! 

রীত্বিকীলে জলপান করিবার অতিলাষে আরণ্যক মৃগ্রসসৃহ এ সরঘ নদীতে 
আগমন করিবেক এই মনে ভাবিয়া আমি রাত্রিতে একান্তে ধস্থকে গুণ সংযোগ 

করতঃ শরসন্ধান করিয়| তথায় বিবিক্তস্থানে অবস্থিতি করিতে লাশিলাম ॥ ১৯ ॥ 
নদীকুলে বন্যমহছিষ, কি বন্যহস্তী, অথব] অন্যান্য বন্য তথাঁয়আগমন করিহলেই 
তাহা্দিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া এ বাণে বিনাশ করিব ॥ হ০ 1 অনন্তর আমার 
দৃষ্টি পথের বহির্ভগে নদীতে কুস্তে জল পুর্ণ করিতেছে তাহার শব্দ অবিকল 
মাতঙ্গের বংহিতের ন্যায় আমার কর্ণকুছরে প্রবিষ্ট হইল অর্থাৎ সেই শন্ষে আদি 
মনে করিলাম যে/বন্যহস্তীতে শব্ধ করিতেছে ॥ ২১।। তখন আমি উৎকৃষ্ট পুঙ্থ- 
বুক্ত শাণিত শর ধন্থকে যেখজন1 করিলাম ও দৈব প্রভারিত হইয়া অতি সত্বর 
সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া 'তদর্থীসারে শর নিঃক্ষেপ করিলাম ।। হ২ ॥ তখন্ 
সেই বাণ নিঃক্ষেপ করিবামাত্র যেমন পতিত হইল, অমনি হায় আমি মরি- 
লাম এই মন্তষোর বদনোচ্চারিত সকাতর ধনি শুনিতে পাইলাম || ২৩ || 
অস্মদ্বিধ তপম্বিজনে কে এমন অস্ত্র নিঃক্ষেপ করিল, কেরে এমন নিষ্ভুর ! সেই 
নিন্দিতপূরুষকর্ভৃক আমাতে এই নিদাকণ বাঁণ নিপতিত হইল || ২8 ॥ 
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প্রবিবিস্তাং নদীং রাত্রাবুদহারোহহমাগতঃ | 

ইযুণাভিহতঃ কেন কস্যেহাপক্কতং ময়া || ২৫ | 
র্দ্ধস্যণন্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ | 

মুনেঃ পুজরবধাদেব হৃদি বাণে। নিপাতিতঃ || ২৬ | 

ইমং নিশ্ষলমারস্তং কেবলানর্থ সংহিতং | 

বিদ্বান কঃ সাধুমন্যেত শিষ্যেণেব গুরোর্ববধং || ২৭ || 

নেমং তথানুশেশচামি জীবিতক্ষয়মাজ্মনঃ | 

মাতরং পিতরঞগান্ধৌ বৃদ্ধ শোচামি তৌ থা || ২৮ | 

তদন্ধমিথুনং বৃদ্ধং দীর্ঘকালং ভূতং ময়! | 

কথং মরি মৃতেহনাথং রুূপণং তর্তয়িষ্যতি || ২৯ || 

তৌ চাহ কৃপণ কেনাগম্য ছরাত্না | 
বাণেনৈকেন নিহতাঃ শাকযুলফলাশনাঃ || ৩০ || 

অন্ুবধদ | 

আমি এই রাত্রিকালে জনগুন্যা নদীতে জল লইবার বজন/ আঁমিয়াছি, 

আমাকে কে বাণদ্ধার। বিদ্ধ করিল, আমি কাহার কি অপরাধ করিয়াছি || ২৫ 1| 

বন্যফল স্কুলদ্বার। জীবিক] নির্বাহ করি, অতিশয় রদ্ধতম অগ্বর! অন্ধ থতিশত্তি 
রহিত, কেবল ফলম্কুল মাত্র আহারে ক্ষীবনযাত্র নির্ব্বাহ করিয়] বনমধ্যে বাঁস 
করেন, আধমি সেই অন্ধমুনির পুজঃ+ আমাকে বধ করাতে এই বাণ তাহার হৃদয়ে 
বিদ্ধ কর] হইয়াছে 1 ২৩ & কেবল অনর্থ পরষ্পরার কারণ জ্ঞনপুর্ববক শিষোর 
ওুরুবধের ন্যায় এমন শিক্ষল কর্টের সমারস্তণ কে করিল ॥ ২৭ 1 ইহঠতে 
আমার মৃত্যু হইবে বলিয়া! আম তাদৃশ অক্ুন্থচন! করিতেছি না, ঘাদৃশ বক্ধভম 
অন্ধ জনক জননীর জন্য আমার শোক ছইতেছে ॥ ২৮ ॥ হা? আসার পিত! 

মাঁতি। উভয়েই অন্ধ, তাহাদিগকে আম্বি চিরকাল ভরণ পোষণ করিছেছিলাষ, 

এক্ষণে আমি মরিলে সেই অনাথ দীন পিভা ও অ্বনাথা ম্বাভার কি অবস্থা! হইবে 
॥ ২৯ ॥ সেই পিত| মাতা এব আমি, আমর! অধত্র সম্ভুড শীক স্থল কল 
তোজনে জীবন ধারণ করিতেছিলাম, কোন্ ছুরাআা! অরণা মধ্যে সমাগত হইয়া] 
এক বাঁণে আমাদিগের এই তিনজনকে একেবারে বিনাশ করিল ॥ ৩০ ॥ 
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ইতি তাং করুণাং বাঁচং শ্রুত্ব। মে ভ্রান্তচেতসঃ | 
অধর্মতয়ভীতস্য করাদচ্যবতামুধং | ৩১ || 

সহসাভ্যুপস্থত্যৈন মপস্থং জদি তাঁড়িতং | 
জটাজিনধরং বালং দীন পতিতমন্তসি || ৩২ | 
স মাং কপণমুদ্বীক্ষ্য মর্ম্মণ্যতিহতো দৃঢ়ং | 
ইত্যুবাচ বচো৷ দেবি দিধক্ষরিব তেজসা || ৩৩ || 
কিং তবাপকুৃতং ক্ষত্র বনে নিবসত। মরা | 

জিদ্বক্ষরীপো। গুর্বর্থং যদহং তাড়িতন্ত যা | ৩5 || 

অমূ ভি ক্পণাবন্ধাবনাথৌ বিজনে বনে। 
মদীয়ৌ পিতরৌ বৃদ্ধ প্রতীক্ষেতে মমাঁশয়! || ৩৫ | 
একেনানেন বাণেন ত্বয়া পাপ হতাক্ত্রয়ং | 

অহমস্ব। চ তাতশ্চ কম্মাদনপকারিণঃ | ৩৬ | 

অন্তুবাঁদ | 

এই প্রকার সেই সকরুণ কাতর বাঁক/। শরুবণ করিয়া! আমার মন চমকিত ভইয়! 

উঠিল, অবধর্লা তয়ে যত্পরোনাস্তি ভীত হইলাম, ও আমার হস্ত হইতে তখনি 
ধন্ুর্ববীণ চুটত হইয়া] পড়লি॥ ৩১ ॥ শব্দান্ুসারে অতি সত্বর নিকটে গিয়া 

দেখিলাম জটাবল্কলধারী দীনহীন এক বালক হৃদিবিদ্ধ বাঁণে কাতর হইয়। জলে 

পতিত হঈয়াছে ॥। ৬২ ॥ ছে দেবি কৌশল! সেই বাঁলক আমাকে অতি 
কাভর ও কুষ্িত দেখিয়। তেজোবলে যেন আমাকে দঙ্ধ করিবার ইচ্ছায় এই 

কথা বলিলেন । ৩৩ ॥ হে ক্ষত্রিয় রাজ! আমি বনে বান করি, জনক 

জননীর জন্য নদী হইতে জল গ্রহণ করিতে আসিয়াছি, তোমার কি অপকার 

করিয়াছি, যে তুমি আমাকে নির্ঘাত শরদ্বারা বিদ্ধ করিলে ॥ ৩৪ ॥ এই 
নিরঞ্জন বনে আমার দীন হীন অনাথ বদ্ধী ও অন্ধতম জনক জননী ক্ষুৎ পিপামা- 
তুর হইয়। আমার আগমন, প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি জল লইয়া! গেলে তাহার! 
পান করিয়। প্রীণধারণ করিবেন ॥ ৩৫ ॥ হে পাপ কাঁবিন্! তুমি এই একবাণে 
কি জন্য আমাদিগের তিন জনের প্রাণ নাশ করিলে? আমি ও আমার মাত ও 

আমার পিতা তিন জনের মধো কেহই তোমার কোন অপকীর করি নাই ॥৩৬ ॥ 
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নুনং ন তপসঃ কিঞ্চিৎ ফলং মন্যে শ্রুতস্য বা | 

যথ। মাং নাতিজানাতি পিত। মুঢ ত্বয়া হতং || ৩৭ || 

জানন্রপি চ কিং কুয্যাদন্ধত্বাদপ্রাক্রমঃ 
চ্ছদ্যমনমিবাশক্ত স্্াতৃমন্যং নগো৷ নগং || ৩৮ || 
পিতুরেব চ মে শীঘ্্রং গত্বা। চাচক্ষ রাঘব | 
মা তাং ধক্ষ্যতি শীপেন শুক্কং কাষ্টমিবানলঃ || ৩৯|। 

ইয়মেকপদী ষাঁতি মম তং পিতুরাশ্রমং | 
তং প্রনাদয় গত্বাশু ন স ত্বাংকুপিতঃ শপেৎ | ৪০1 

বিশল্যৎ মাং কুরু ক্ষিপ্রং ত্বঘায়ং যোহপিতঃ শরঃ| 
জদি বজা গ্রিসংস্পর্শ। প্রাণান্রুপরুণদ্ধি মে || ৪১ | 

অন্গুবাদ 

অন্েসুঢ! আমি তোমা কর্তৃক যে রূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম, বোঁধ করি 
পিভা যদি ইহা ন1 জানিতে পারেন, তাহ। হইলে তীহাঁর এতাবৎকাঁল তপ- 

স্যারও কোন ফল নাই ও বেদাধ্যয়নেরও কোন ফল নাই ॥ ৩৬ ॥ অথব 

তিনি জানিয়াই ব1 কি করিবেন একে অন্ধ তাহাতে কোন পরাক্রম নাই, 

অর্থাৎ গতিশক্তিমাত্র রহিত, যেমন কোন ব্যক্তি কোন এক বক্ষ চ্ছেদন করিলে 
অন্য বক্ষ তাহার কি প্রতীকাঁর করিতে সমর্থ হইতে পারে? ॥ ৩৮ ॥ হছে 

রাখব! যাহাহউক তুমি শীত আমার পিতার নিকট গমন করিয়া এই সংবাদ 
প্রদান করহ, শুষ্ক কাষ্ঠটকে অনল যেমন দঞ্ধ করে, তেমনি তুমি যেন শীপ 
দ্বার! দগ্ধ হইও না॥ ৩৯ ॥ আঁমার পিতার আশ্রমে যাইবার এই পঞ্থ, তুমি 
দ্রুতবেগে এই পথে তথায় গমন করিয়া পিতাকে প্রনঙ্ন কর? যেন তিনি 

কুপিত হহইয়1 তোমাকে শাপ প্রদান নাকরেন॥ ৪০ ॥ আমার হৃদয়ে তুমি 

যে শর নিঃক্ষেপ করিয়্াছ, শীত্র ইহ] উদ্ধত করিয়! দাও, এই বাণ ফলা 

হৃদয়ে বজাগ্নি স্পর্শন্যায় আমার প্রাণ সকলকে রোধ করিয়। অতিশয় যাঁতন। 
দিতেছে ॥ ৪১ ॥ 
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সশল্যে। মরণং নাহমাগুয়াং শল্যমুদ্ধর / 

নদ্বিজাতিরহং শঙ্কীং ব্রহ্মহত্যাক্কতাং ত্যজ || ৪২ | 

ব্রাহ্গণেন ত্বহং জাতঃ শুত্রায়াং বসতা বনে | 

ইতি মাসব্রবীদ্বাক্যং বালঃ শরহতো ময়া || ৪৩ | 
জলাদ্রগীত্রং বিলপস্তমেবং শরাতিঘাতাত্তমভিশ্বসন্তং | 
তথ। শরযাং তমহং শয়ানং দৃক্টেব বালং সুভূশং বিষগনঃ || ৪৭ || 

তস্যাথোত্তাম্যতে বাঁণ যুজ্জহার বলাদহং। 

বত্বুবান্ জীবিতাকীজ্জী সুনেস্তস্য বিচেতনঃ || ৪৫|| 
শরে তু তক্সিন্ ব্যপনীতমাত্রে হিকোদ্গাতশ্বাসমুহূত্তখিনঃ | 
বিচেক্উমানঃ পরিরৃত্তনেত্রঃ প্রাণানসুঞ্চৎ স সুনেম্তন্ুজঃ || ৪৩।| 

অনুবাদ । 

যতক্ষণ এই শেল আমার হৃদয়ে নিছিত থাঁকিবেক ততক্ষণ জামার মৃত্যু হইবে 
নী, কেবল অমীম যতন মান্জ ভোগ করিতে হইবে, অতএব শীঘ্র শেলফল] উদ্ধুত 
করিয়। দাও, আমি ব্রা্গণ জাতি নহি, বর্গ হত্যা হইবে বলিয়া! যে শঙ্কা করি- 

তেছ তাহা পরিত্যাগ কর ॥ ৪২ ॥ বনবাসী ত্রাক্ষণের উরসে শুভ্রাগর্তে 

আমার জন্ম হইয়াছে, ছে দেবি! শরদ্বার। আহত সেই বালক আমাকে এই কথা 

বলিল ॥ ৪৩ ॥ দেখিলাম বাঁলক লরযু নদীতে শয়ন করিয়! জলে অভিষিক্ত গাঁত্র 
ছইয়] এই রূপ বিলাপ করিতেছে ও শরের আঘাতে যণ্পরোনান্তি কাতর 

এবং ঘন ঘন নিংশ্বাম পরিত্যাগ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমি অতিশয় শঙ্কিত 

ও কম্পিত হইলাম ॥' 88 ॥ সেইবালক অতিশয় যাতন। পাইতেছে দেখিয়া 

বল প্রকাশ পূর্বক তাছার হৃদয় হইতে শেলফল। উদ্ধৃত করিলাম, বিচেতন হুইয়াও 
সেই মুনি কুমারের জীবন রক্ষার জনা অনেক যত্র করিতে লাগিলাষ ॥ ৪৫ ॥ 
আমি শেলফল! উদ্ধৃত করিয়া দিব মাত্র মুনি কুমার কিঞ্চিৎকাঁল হিক! উদগাত 

ও ঘন ঘন শ্বাসে কাতর হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন, নয়নযুগল নিমীলন করিম! 
পরিশেষে প্রাথবাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৬ ॥ 
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নিধনসুপগতে মহর্ধিপুত্রে সহ ষশস! সহসৈৰ মাঁং নিপাত্য | 
ভশমহমভবং বিমুডচেতা ব্যসনমপারমসংশয়ং প্রপপন্নঃ || ৪৭ || 

'ইতাণর্ষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে ধঝবিকুমারবধো 
নাম পঞ্চবন্টিতমঃ সর্গঃ || ৬৫ || 

অনুবাদ । 

যশের শহিত আমাকে নিপাতন করিয়া মুনি কুমার সহস| নিধন প্রাপ্ত হইলেন 

অনন্তর আমি তদ্ধধে অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়া অসংশয় অপার দুঃখ সাগরে নিপতিত 

হইলাম ॥। ৪৭ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সীহজ্য বাঁক্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
খষি কুমার বধনামে পঞ্চষঞ্টিতমঃ সর্গ সম পন ॥ ৬৫ ॥ 

ল পাপা (7 (0 পাপা 

॥ ৪২ |] 
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ষটয্ডিতমঃ সর্গ;। 

ততোহহং শরুদ্ধত্য দীপ্তমাশীবিষোপমং | 
আগচ্ছং কুম্তমণদায় পিতুরস্তাশ্রমং প্রাতি || ১|| 
তত্রাহং কপণখবন্ধৌ রদ্ধাবপরিচারকৌ | 

অপশ্তং জনকৌ তস্তয ল্নপক্ষাবিবাগুজৌ || ২।| 
তৎকথাভিরুদীসীনৌ ব্যথিতৌ পুক্রলালসৌ । 
পুজরদর্শনজীমাশীমাকাজজন্তৌ ময়া হতৌ || ৩ || 
তদজ্ঞানান্সহৎ পপং ক্ৃত্বাহং দীনমানসঃ | 

আশ্রমস্থাবভিপ্রেত্য ভাবপস্ঠং তপন্িনৌ || ৪ || 
এুত্বৈৰ পদশব্দং তু ততো মাং সোইভ্যভাষত। 

কিং তে চিরাধিতং পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয় || ৫|। 

যজ্জদত্ত চিরং তাঁত সলিলে ক্রীড়িতং তুয়া | 

উত্কগিতেয়ং মাত। তে তথাহমপি পুক্রক || ৬ || 
অনুবাদ | 

অনন্তর আমি বালকের হৃদয় হইতে অতি ভীষণ প্রকৃতি বিষধরের নায় বাণ 

উদ্ধত করিয়! জলপুর্ণ কলম গ্রহণপুর্ধক্রক ভীহার পিতার আশ্রমীভিমুখে গমন 
করিলাম । ১ ॥ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পরিচাঁরক বিহীন বৃদ্ধতম 
অন্ধ অতিশয় দীন, মৃত বালকের জনক জননী ছিন্নপক্ষ পক্ষীযুগলের ন্যায় 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ২ ॥ তধহীর] সেই বালকের কথা লইয়াই আন্দোলন 

করিতেছেন, পিপাসাঁয় অতি কাতর পুত্রের প্রাতি একান্ত অন্থ্রত্ত কতক্ষণে পুত্র 
আসিবেন দেখিয়। প্রাণ সীতল করিব, ইহ। বলিয়। আকাজ্ক| প্রকাঁশ করিতেছেন, 

ফলতঃ আমার ছার! তাহার। হত হইয়াছেন বলিলেই হয়। ৩ ॥ আমি অ- 
জ্ঞান বশতঃ এই মহৎ পাপকন্মের আচরণ করিয়। অতিশয় ব্যাকুলিত মনে আশ্র- 

মস্থিভ তপস্থি মিথুনের নিকট গমন পুর্ব্কক তীহাদিগের দুইজনকে দেখিলাম। ৪ ॥ 
অন্ধ খষি আমার পদশব্ শ্রবণ মাত্র আমাকে বলিলেন, অরে পুত্র! তুমিজল 
আনয়নে এতাঁধিক বিলম্ব কেন করিলে? তুমি অনেকক্ষণ শিয়াছিলে শীন্র পানীয় 

জল আনয়ন করহ॥ ৫ ॥ অরে বজ্ঞদত্ত! তুমি কি এতক্ষণপর্ধান্ত জলে ক্রীড় 
করিতেছিলে হেপুত্রক! তোমার জননী অতিশয় উতৎ্কঠিত1 হইয়াছেন, আমিও 

তদ্রপ তোমার নিদিত্ে উতৎ্ক্ঠিত হইয়াছি || ৬ ॥| 
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বদি কিঞ্চিদ্ব্যলীকং তে ময়া মাত্রীপি বা কৃতং | 

ক্ষময়েত্ মা ভূয় শ্চিরয়েখাঃকচিদ্াতঃ || ৭ || 
অগতেম্তং গতির্পোহদ্য ত্বং মে চক্ষুরচক্ষ্ষঃ | 
মমাসক্তাস্তরি প্রাণাঃ কল্মাৎ তং নাভিভাষসে || ৮ || 

তত্রেতি কন্তণাঁং বাঁচং ক্রবন্তং পুজলালসং | 

অহমভ্যেত্য শনকৈ রক্রবং ভয়বিহ্বলঃ || ৯ || 
বাম্পপুর্ণেন কণ্ঠে ধৃত্যা সংস্তভ্য বাখলং। 

কুতাগ্লিব্বেপমীনে। ভয়গদ্ঠীদবাগিদং || ১০ || 

ক্গত্রিয়োহহং দশরথে! নাহং পুজো সুনে তব | 
সঙ্জনাবমতং ঘোরং কৃত্ব। পাপমুপাগতঃ | ১১ || 

ভগবংশ্চাপহস্তোহভং শরযাস্তীরমাগতঃ | 

কাজ্মন্ জিঘাংসুরজ্ঞাতৎ মৃগং তত্রাভ্যুপাগতত || ১৯1 

অনুবাদ | 

রে বসা যর্দি তোমার জননী তোমার কোন অনিষ্ট করিয়া থাকেন কি আমি 

যদি কিছু অনিষ্ট করিয়। থাঁকি, তবে তাহা তুমি ক্ষমা করহ, পুনর্ঝবার কোথাও 
গেলে আর এত বিলম্ব করিহনা|। ৭ || রেবত্ন! এক্ষণে তোম। ভিন্ন আমাঁ- 

দিগের অন্য কোঁন গতি নাই এবং চক্ষু নাই তুমিই আমাঁদিগের চক্ষু, তোমাতেই 
আমাদিগের প্রাণ সমর্পিত রহিয়াছে, তুমি কি নিমিত্ত কোন কথ! কহিতেছ ন। 

॥ ৮ ॥| তথায় পুত্রবৎসল মুনি এইএকাঁর সকরুণ বাক্য বলিতে লাগিলেন, 
আমি ভয়ে ব্যাকুলিতচিন্ত হইয়। অল্পে অল্পে তাহছ1র নিকটে গিয়া বলিবার উদ্দেযাগ 

করিলাম ॥ ৯ || কিন্তু বাস্পরাশিতে তখন আমার ক অবরোধ হইয়! গেল, 

কেবল খৈর্ধ্য সহকারে বাঁকা স্তম্ভিত করিয়া ভয়ে কাঁপিতেহ কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ- 

স্বরে এই কথ। বলিলাম ॥ ১০ 1) হেতগবন্! আমি আপনার সন্তান নহি, 

আমি ক্ষত্রিয়কুল সমুদ্ডত, বীঁজ। দশরথ, আঁমি সাধু বিগর্হিত ঘোরতর পাপাচরণ 

করিয়। আপনার নিকট আসিয়াছি।| ১১ || হে মহাভাগ! আমি হস্তে 

ধন্র্বাণ ধারণ করিয়। সরঘূ নদীতীরে আগত হইয়াছিলাম, আমার অভিপ্রায় 

এই যে যে সকল মূ অজাঁনত এই নদীতীরে জলপাঁন করিতে আঁমিবে, ভাহাদি- 

গকে বিনাশ করিব || ১২ ॥ 
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পৃষ্যমাণগ্ত কুম্তষ্ত অথ শব্দো ময় শ্রুতঃ | 

তত্র পুক্রো। ময়াসৌ তে নিহতো। গজশঙ্কয়। || ১৩ || 
তস্তাহং রুূদিতং শ্রুত্বা হৃদি ভিনস্থ পাত্রণ। | 

ভীত আগম্য তং দেশমপশ্যং তং তপস্থিনং || ১৪ || 

তগবন্ শব্দবেধিত্বান্ময়ায়ং গজশস্কয়া | 
বিস্ষফ্টোহম্তসি নারাচে। যেন তে নিহতঃ স্ুতঃ || ১৫ | 
সমুদ্ধতে মরা বাঁণে প্রাণা-স্ত্যক্ত। দিবং গতঃ। 

ভবন্তৌ সুচির কালং পরিশোৌচ্য তপন্থিনৌ || ১৬ || 
অভ্ভানতে। ময়! পুজ্রো হতন্তে দয়িতো মুনে । 
শেষমেবং গতে তেজো ময্যুতআং তমভসি || ১৭ || 

স এতদভিসংশ্রুত্য মুহূর্তমিব মুচ্ছিতঃ| 
প্রত্যাশ্বস্যাগতপ্রাণো মামুবাঁচ কৃতাগ্জলিং | ১৮ | 

অনুবাদ | 

অনন্তর আপনার সন্তান কলসে জল পুর্ণ করিতেছিলেন, সেই শব্দ আমি শুনিতে 
পাইয়া, হস্তীশব্দ জ্ঞানে তাহাকে শব্গবেধবাণ দ্বারা বিনাশ করিয়াছি || ১৩ ॥ 

আমে শর নিঃক্ষেপ করিলে পর তিনি হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়] যখন রোদন করিয়। 

উঠিলেন, তখন আমি সেই রোঁদনধ্বনি শ্রবণ করিয়! অতিশয় ভীত হইলাম, এবং 

সেই স্থীনে গিয়। তপস্বী বালককে দেখিতে পাঁইলীম || ১৪ ॥॥ হে তগবন্! 

আমি গজভ্রমে শবক্বেধি এই বাণ জলে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলাম, যাহ] দ্বার। 

আপনার সেই সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।। ১৫ || আমি তাঁহার হৃদয় 

₹ইভে বাণ ফল! উদ্ধত করিলে পর আপনাদিগের দুইজনের উদ্দেশে শোক 

করিয়। তিনি বহুকাল বিলীপ করিলেন, পরিশেষে গ্রাণ পরিহার পুর্ববক স্বগধামে 

গমন করিয়াছেন ১৬ || হেখষিবর! আমি অজানত আপনার প্রাণ সমান 

প্রিয়সন্তীনকে বিনাশ করিয়াছি, সে যাহ। হইবার হইয়াছে এক্ষণে আপনি তেজো- 

বলে আমাকে দ্ধ করুন্।| ১৭ ॥ মুনিবর এই নিদারুণ কথ শ্রবণ করিয়] কিঞ্িৎ- 
কাল ম্চ্ছিতপ্রায় থাকিলেন, পরে আশ্বাস বচনে চেতন প্রাপ্ত হইয়! আমাকে 

এই কথ] বলিলেন “তখন আমি তদগ্রে করযোড়ে দণ্ডায়মান ছিলাম | ১৮ | 
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যদি ত্বমশুতং কৃত্বা নাচক্ষীথাঃ স্বয়ং মম | 
লৌকা অপি ততো দগ্ধ। ময়। তে শাপবহ্হিন! || ১৯ || 
ক্ষত্রিয়ং জ্ঞানপূর্ববঞ্থে, দ্বানপ্রস্থবধঃ কৃতঃ | 
স্থানাৎ প্রচ্যাবয়েদাশু ব্রহ্মাণমপি সুস্থিতং || ২০ || 
সগডাবরাঃ সপুপুর্বেব তব বংশ্ঠা নরাধম | 
পতেযুজ্ঞীনপুর্ববং তে বধং ক্লুতবতো সুনে | ২১ | 
হতস্তুসৌ যদজ্ঞাঁনাৎ তয় তেনাদ্য জীবনি | 

নস্যাদ্ধি কুলমপ্যদ্য রাঘবাণাং ভবান্ কিসু || ২২ | 
নয় মাং সাধু তং দেশং ধত্রাসৌ বালকস্ত যা | 
হতে। নৃশংস বাঁণেন মমান্ধস্তান্ধষ্িকা || ২৩ | 
তমহং পাতিতং ভূমৌ স্প্টুমিচ্ছামি পুভ্রকং। 

সংপ্রীপ্য যদি জীবেয়ং পুক্রস্পর্শমপশ্চিমং || ২৪ || 

অনুবাদ | 

হেরাজন্্! যদি তুমি এই নিদারুণ কর্ম করিয়া স্বয়ং আিয়! আমাকে ন 
বলিতে, তবে আমি শাপপাবক দ্বারা তোমার সকল লোক সমেত তোমাকে 

দগ্ধকরিতাঁম || ১৯ || অরে ক্ষত্রিয়াধম! ক্ষত্রিয় হইয়। জ্ঞানপুর্ব্বক যদি কেহ 
বানপ্রস্থ মুনিকে বধ করে তবে পরমস্থখে ব্রন্দলোকে অবস্থিত হইলেও ব্রহ্মার 

সহিত ব্রহ্দলোৌক হইতে তাহাকে আমি আশু নিপাতিত করিতে পারি? || ২০ || 

রে নরাধম! যদি তুমি জ্ঞীনপুর্ববক এই মনি বধ করিয়া থাক, তাহ! হইলে 
তোমার বংশজ উদ্ধ সাত পুরুষ ও অধঃস্থ সাঁত পুরুষ পর্যন্ত পতিত হইবে ॥ ২১ ॥ 
যেহেতু তুমি অজ্ঞান বশতঃ আঁমার সন্তানকে বধ করিয়াছ, বলিয়াই এতক্ষণ 

জীবিত রহিয়াঁছ, তাঁহ1 ন| হইদ্দে এক] তুমি কি? ত্বদীয় রীঘবদিগের বংশ এখনি 
নষ্ট হইয়| যাইত॥ ২২ ॥ হছে নৃশংস ভূপতে ! আমার অন্ধের যষ্টি প্রাণাধিক 
প্রিয় সন্তানকে তুমি বাণ দ্বার যেস্থানে বিনাশ করিয়াছ, শীঘ্র আমাকে সেই 
স্থানে লইয়া চল ॥ ২৩ ॥ আমার মৃত পুত্র ভূমে পতিত হইফ! রহিয়াছে 
আমি তাহাকে একবার স্পর্শ করিতে ইচ্ছ। করিতেছি, যদি মৃত সন্তানের অঙ্গ 

স্পর্শ সুখ অন্থতব করিয়াও আমি জীবিত হইতে পারি? ॥ ২ 1 
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রুধিরেণাঁবসিস্তাঙ্গং প্রকীর্ণাচিতমুর্দজং | 
সভাধ্যস্তং স্পৃশাম্যদ্য ধর্মরাজবশক্ষতং || ২৫ || 
অথাহমেকম্তং দেশং নীত্বা তৌ ভূশছুঃখিতৌ | 
তমহং স্পর্শয়াস্ণস সভাধ্যং পতিতং স্ুতৎ || ২৬|| 

পুভ্রশোকাতুরৌ স্পৃষ্ট! তৌ পুভ্রং পতিতং ক্ষিতৌ। 
আর্তস্বরং বিস্ৃজ্যোভৌ তস্যৈৰোপরি পেততুঃ || ২৭ || 
মাতা চাস্ত মৃতস্তাপি জিহ্বয়! লিহতী মুখং | 
বিললীপাঁতিকরূণং গৌর্বিবুসেব বহসলা || ২৮ || 

নন্ু তে যজ্জদত্তাহং গ্রাণেভ্যোহপি প্রিয়। বিভো | 
স কথং দীর্ঘমধানং প্রস্থিতে! মাং ন ভাষসে || ২৯ || 
সংপরিষজ তাবন্মাং পশ্চাৎ পুত্র গমিষ্যসি | 
কিং বন কুপিতো মে হসি যেন মাং নাভিভাষসে || ৩০ || 

অনুবাঁদ। 

রুধিরে তাঁহার কলেবর অভিষিক্ত হইয়াছে, কেশপাশ চারিদিকে বিকীণ 
হইয়া পভ়িয়াছে, আমার] স্ত্রীপুরুষে তথায় গমন করিয়! অদ্য কৃতীন্তের কব-- 
লগত সেই প্রিয় সন্তানকে একবার জন্মের মত স্পর্শ করি । ২৫ ॥ হে 

কৌশলো! অনন্তর আমি একাকী অতি কাতর মুনি ও মুনি পত্বীকে সমভিব্যাঁ- 
হারে লইয়! ভূমে নিপতিভ সেই মৃত তনয়কে তাহাদিগের দুই জনাকে 

ক্পর্শ করাইলাঁম॥ ২৬ ॥ পুত্রশোকে অতিশয় ব্যাকুল দল্পতী পৃথিবীভলে 
পতিত মৃত পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়। কাতর স্বরে রোদন করিতে করিতে উভয়েই 
সন্তানের দেহের উপর পতিত হইলেন ॥। ২৭ ॥ পুত্র বসল মাতা খষি 

পত্জী মৃতবস] গাবির ন্যায় জিহ্বা দ্বার] সেই হৃত সন্তানের মুখ চাঁটিতে লাগিলেন 

এবংকরুণ স্বরে বছ বিলাপও করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ হেবহুস! হে বিভে| 

যজ্ঞ দত্ত! আমি তোমার প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয় পাত্রী ছিলাম, এক্ষণে 
তুমি মহাঁপথে গমন করিতেছ কেন আমার সহিত কথ] কহিতেছ না ॥ ২৯ ॥ 
রে পুত্র তুমি একবার আমার কোলে আসিয় আমাকে আলিঙ্গন করিয়। 
পশ্চাৎ গমন করিহ, অরে বৎস! তুমি ক্কি আমার উপর ত্ুদ্ধ হইক্লাছ? আমার 
সহিত কথ] কহিতেছ না কেন? ॥ ৩০ ॥ 
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অনন্তরং পিতা চাঁস্য গাত্রাণ্যার্তঃ পরিস্পৃশন্ 
ইদমাহ মৃতং পুভ্রং জীবন্তমিব চাঁতুরঃ || ৩১ || 
ননু তে হহং পিত। পুত্র সহ মাত্রাভ্যুপাঁগতঃ। 

উত্তিষ্ঠ তাঁবদেহাবাং কণ্ডে বস পরিজ || ৩২ || 

কস্য চাঁপররাত্রে হহং স্বাধ্যায়ং কুর্ববতো৷ বনে | 
শ্রোষ্যামি মধুরং শব্দং পুভ্র শান্ত জিঘৃক্ষতঃ || ৩৩ || 
ননু মুলফলং বন্য মাহরিষ্যতি কে। বনাৎ | 
আবয়োরন্ধয়োঃ পুত্র কাজ্মতোঃ ক্ষুৎপরীতয়োঃ11| ৩৪ || 

ইমামন্ধাঞ্চ বুদ্ধাঞ্চ মাতিরং তে তপস্থিনীং | 
কথং পুন্র ভরিষ্যে হহ মন্ধো গতপরাক্রমঃ || ৩৫ || 
একাঁহমপি তাঁবু ত্বং নেতো গন্ভমিহাঁর্থসি | 

শ্বো ময়া চৈব মাত্র চ গন্তাসি সহ পুভ্রকঃ || ৩৬ || 

অনুবাদ 

অনন্তর যজ্ঞ দত্তের পিতা অতি কাঁতর ভাবে তাহার গাঁত্রস্পর্শ করতঃ ব্যাকু- 

লিত মনে মৃত সন্তীনকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিক্সা এই কথ। বলিতে 

লাগিলেন, ॥ ৩১ ॥ হে পুভ্র যজ্ঞদত্ত! আমি তোমার গর্তধারিণীর 
সহ্ছিত এখানে সমাগত হুইয়াছি, রে বৎস। গাঁত্রৌথান করহ, এস, আমাদিগের 
কণ্ে হস্ত প্রদান করিয়। আলিঙ্গন কর ॥ ৩২ ॥ হেপ্রিয় নন্দন! অরণ্য মধ্যে 

রাঁত্রিশেষে শাস্ত্র জিজ্ঞাস হইয়। জুমধুর স্ঘরে তুমি বেদাধাবন করিতে, আমি ভাছা। 
শ্রবণ করিভাম, এক্ষণে আর কাহার বেদ পাঠ শ্রবণ করিব?॥ ৩৩ ॥ হে 

পুত্র! "আমারা উভয়েই অন্ধ, আমরা ক্ষুধায় ও পিপাঁসাঁয় কাতর হইয়া পান 

তোঁজনের আকাজ্ষা করিলে পর দন হইতে অবস্্র জন্তত *ফলয়ল ও সুশীতল 

জল আমাঁদিকে আর ক্ধেআহরণ করিয়। দিবে ?11| ৩৪ || রেবৎস! আমি 

একে অন্ধ বদ্ধতম আমার কিছু মীত্র সামর্থ নীই আমি এই অনন্য গতিক] অন্ধা 

রন্ধা ভোঁমার জননীকে কিরূপে ভরণ পোষণ করিব? || ৩৫ || হে পুক্রক ! 
অদ্যকার এক দিবস এখানে থাকিয়া কলা আমার সহিত ও তোমার জননীর 

সছিত একত্রে গমন করিবে । ৩৬ 7 
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উভাবপি তবচ্ছোকা দনাথৌ ন চিরাদিব | 
প্রাণৈঃ পুত্র বিষোক্ষ্যাবে মরণে কৃতনিশ্চয়ৌ || ৩৭ || 
ইতো বৈবস্থতং গত্বা ভিক্ষিষ্যে কৃপণঃ স্বয়ং | 
পুক্রতিক্ষাং প্রদেহীতি ত্বয়ৈব সহিতে। গতঃ || ৩৮ |! 
পযু্পাস্য চ কঃ সন্ধ্যাং সবা্ব। সত্ব! চ পাবকং। 
হ্রীদরিষ্যতি মে পাঁদৌ করাত্যাঁং পরিসংস্পরশন্ | ৩৯|। 
অপাঁপে। হি যথ৷ পুক্র নিহতঃ পাপকর্মমণা | 
্বমণপুহি তথা লোকান্ শুরাণামনিবর্তিতাং || ৪০ || 
অপরাবর্তিনাং লোকাঃ শ্ররাঁণাং যে তপস্থিনাঁং। 
যজ্বনাং গুরুর্ৃতীনাং তাংস্তুমাপ্নুহি শাশ্বতান্।| ৪১ || 

যান্ লোকান্ বেদবেদাজ পারগা মুনয়ো গতাঃ। 
যাঁংশ্চ রাজর্যয়ো যাত৷ যযাঁতিনহ্থষাঁদয়ঃ || ৪২ || 

অনুবাদ । 

হে প্রাঁণাঁধিক পুভ্র ! আমারা উভয়েই অনাথ হইলাম এক্ষণে মরণকেই আব- 
ধারণ করিতেছি, তোমার দুঃসহ বিরহে ও নিদারুণ শোকে অল্প সময় মধ্যেই 

আমরা ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ইহাতে সন্দেহ নাই ৩৭ | এখান হইতে 

যমরাজের নিকট তোমার সহিত গমন করিয়। অতি বিনীতভাবে তাঁহার নিকট 

ভিক্ষা করিবঃ ছে যমরাজ ! আমকে এই পুক্রতিক্ষ! প্রদান করহ | ৩৮ || হে 

পুজ ! স্নীনাবসাঁনে সন্ধা! উপাসনা .গুর্ববক অশ্সিতে আহুতি প্রদান করিয়া উভয় 
হস্তে আমার পাদছয় স্পর্শ করতঃ কে আর আমাকে আহ্লাদিত করিবে ?1| ৩৯॥ 

রে বগ্স! তুমি পাঁপশুন্য যেমন এই পাপাত্মার হস্তে নিহত হইলে, তেমনি তুমি 
পুনরারত্তি রহিত দেবগণের প্রাপ্য পরমলোক প্রার্ত হও | ৪০ ॥ হেযজ্ঞদত্ত! 
যেলোৌকে গমন করিলে আর পুজশ্ম হয় না, অমরের] কত যত্ে যে লোক 

প্রাপ্ত হয়েন, তপস্বিরা তপোবলে যে লোকে গমন করিয়! থাকেন, নিতান্ত গুরু 

ভক্ত লোকের! যাগ ফলে যে লোকে গমন করেন, তুমি সেই নিত্য পরম লোক 
প্রাণ্ড হও।। ৪১ ॥ বেদবেদাঙ্গ পারগ মুনিগণ ও যযাঁতি নহ্ছষ প্রভৃতি রাজর্ষি 
গণ ঘে লোক প্রাণ্ত হইয়াছেন তুমিও দেই লোক প্রার্ত হও || ৪২ ॥| 
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গৃহমেধিনশ্চ যান লোকান্ স্বদারব্রক্মচারিণঃ। 
গোহিরণ্যান্নদীতারেো ভূমিদাীশ্চৈৰ যাঁন্ গতাঃ || 5৩ | 
যাংস্চাঁতয়প্রদাতীর স্তথা যান সত্যবাদিনঃ | 
তান্ লোকান মদনুধ্যাতে। যাহি পুভ্রকশাশ্বতান || ৪৪ || 
ন হীদুশে কুলে জন্ম প্রাপ্য যান্ত্যধমাঁং গাতিৎ | 
তম্মাদিতশ্চযতঃ স্থানাদ্ঘাহি লোকান্ মধুস্চ্যতঃ || 
এবমাঁদি বিলপ্যণন্তঃ স মুনিঃ সহ ভাধ্যয়া ! 
ততোহম্ত কতুমুদকং প্রতস্থে_দীনমানসঃ || ৪৬ || 
অথ দিব্যবপুরভূত্বা বিমানবরমাস্থিতঃ। 
মুনিপুত্রঃ স তৌ বাঁক্যমুবাচ পিতরাবিদং || 9৭ || 
তবন্তৌ পরিচধ্যাহং প্রাপ্তং পুণ্যাং পরাঙ্গতিং | 
তবন্তাবপি হি ক্ষিপ্রং স্থানমিউ মবাগ্সতঃ || ৪৮ || 

অনুবাদ | 

সক্্রীক গ্রহিদিগের ও দার পরায়ণ ব্রহ্ষচারি দিগের যে লোকে গতি 

হইতেছে, ও গো হিরণ অন্ন দাতাঁ এবং ভূমি দাঁতা সাঁধু লোকেরা যে লোকে 
থমন করেন, তোমার তথায় অবস্থিতি হইবে ৪৩ 11 শরণ?গত প্রতি- 

পালক লোকের] ও মতা পরাঁয়ণ জনের] যে লোকে গমন করেন, আমি তোমাকে 

বনিতেছি তোমার সেই সকল আনন্দময় নিত্য পরম লোকে অবস্থিতি হইবে 
|॥ ৪১ || হে বস! এরূপ বিশুদ্ধ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয় কেহ কখনই 

নিকৃষ্টাগতি প্রাপ্ত হয়েন না, অতএব তুমি এখাঁন হইতে ড্র্যুত হইয়া স্রর্ধদ্বার! 
অমৃতময় লৌকে গমন করহ ॥ ৪৫ || অন্ধমুনি অতি কাতর হইয়| জাযার সহিত 

এইরূপ অশেষ বিধ বিলাঁপ করটিলন, পরে দীনমনে পুত্রকে নিবাপজল প্রদান্ 

করিবার জন; প্রস্থান করিলেন || ৪৬ || মুনি তর্পণ জল দান করিলে পর 

মুনিকুমীর দিবা শরীর ধারণ করতঃ পুস্পক যাঁনে আরোহণ করিলেন, এবং দিব্য 
রূপা হইগনা জনক জনকীকে এই কথ! বলিলেনা। ৪৭ || হে পিতঃ আমি 
আপনকারদিগের পরিচর্যা] করিয়| পরম পরত্র। সদ্ীতিকে লাভ করিলাম, এক্ষ০ৈ 

আপনারাও অতি সত্বর স্ব স্ব অভিলধেত ধাম প্রাপ্ত হইবেন|। ৮৮ 11 
[ ৪৫৪৩ ] ৃ 
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ন ভবস্ভাঁমহং শোচ্যে। নায়ং রাঁজাপরাধ্যতি | 
ভবিতব্যমনেনৈবং যেনাহং নিধনং গতঃ || ৪৯ | 
এতাবছুক্তা। বচন সৃষিপুজর। দিবং যযৌ। 
দিবি দিব্যবপু রাজন বিমানবরমাস্থিতঃ || ৫০ || 
সোহপি কৃত্বোদকং তন্ত পুভন্ত সহ ভাষ্যয়। | 
তপস্থী মামুবাচেদং কৃতাগ্জলিমুপাস্থিতৎ || ৫১ | 

কথং ত্বং খ্যাতষশসাং রা'জবীণাং মহাত্সনীং | 
অবিনীত কুলে জাত ইন্ষণাকুণাং নরাধম || ৫২ | 
স্ত্রীনিমিত্তৎ ন বৈরং তে ক্ষেত্রভং ন ময় সহ | 
তদ্ঘখৈকেযুণ! কস্মাৎ, সভাধ্যোহহং হতস্তয়া || ৫৩|। 
অবিজ্ঞানাৎ তু মে পুক্রো হতে। যদনয়েন চ। 
তুয়া তস্মাদহমপি শপামি ত্বাং নিবোৌধ মে |1 ৫৪ || 

অনুবাদ। 

আমার জন্য আপনারা কোন শোক করিবেন না, এই রাজাও অপরাধা 
নছ্ছেন, কেবল আমি ভবিতব্য বলেই রাজ! কর্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইলাম । ৪৯ ॥ 
ঝষিকুমাঁর যজ্ঞদত্ত দিব্য শরীর ধারণ করতঃ জনক জননীকে এই কথা বলিয়। 

পুষ্পক রখবরে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে ন্বর্গধামে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ 
তপস্বী অন্ধমুনিও ভার্ধা! সমভিবা।হারে পুত্রের উদক ক্রিয়া সমাধান করিয়! আমাঁকে 
এই কথ! বলিলেন “ তখন আমি তথায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলাম » 
|| ৫১ || অরে অবিনীত নরাঁধম নৃপতে ! যেসকল মহাত্মা রাঁজর্িদিগের 

যশোতে ভুবন পরিপ্ুর্ণ রহিয়াছে ঈদৃশ ইন্্ীকু কুলে তুই নরাধম কেন জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিস্।। ৫২ || স্ত্রীর জনা আমার সহিত তোমার ফোন বিরোধ নাই, 
কি ক্ষেত্রজাঁত সন্তান লইয়াও কোন বিরোধ নাই, তবে কি জন্য তুমি এক 
বাঁণে পত্বীর সহিত আমাকে বিনাশ করিলে || «৩ 11 যেহেতু তুমি অজ্ঞান 
বশতঃ অন্যায়ে আমার প্রিয় সন্তানকে বিনাশ করিয়াছ, আমিও তোমাকে শাপ 
প্রদান করিতেছি, বোধ করছ || ৫৪ || 
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পুল্রশোকাতুরঃ প্রাণাঁন্ সন্ত্যক্ষ্যাম্যবশো যথা | 

ত্বমপ্যন্থতে তথা প্রাণা-স্ত্যক্ষ্যসে পুক্রলালসঃ | ৫৫ || 

এবং শাঁপমহং লব্ধ! স্থপুরং পুনরাগতঃ | 

সোহপ্যুবিঃ পুভ্রশৌকেন ন চিরাদ্দিব সংস্িত? || ৫৬ || 
সব্রহ্মশাপো নিয়ত মদ্য মাং সমুপাস্থিতঃ| 
তথ! হি পুভ্রশোকার্থং প্রাণণঃ সন্ভরয়ন্তি মাং || ৫৭ || 
চক্ষুর্ভ্যণং ন প্রপশ্ঠাঁমি স্মৃতির্মে দেবি লুপ্যতে | 

দ্ূত। বৈবন্থতন্তৈতে ত্বরয়ন্তি চ মাং শুভে || ৫৮ || 
যদি মাং সংস্পৃশেদ্রামঃ সম্ভাষেতাপি চাঁগতঃ 

জীবেয়মিতি মে বুদ্ধিঃ প্রাপ্যান্তমিবাতুরঃ || ৫৯ || 

দৃষ্টাপি যদ্যহত প্রাণাংস্তাজেয়ং দয়িতৎ স্থৃতং | 

প্রেত্যাপি ন বিমুহোইভং পুক্রশোকেন ছুঃখিত? || ৬০1 
অনুবাদ | 

যেমন আম ব্যাকুলিত চিত্তে পুত্র শৌকে কাতর হইয়] প্রাণ পরিত্যাগ 

করিব, তুমিও তেমনি পরিণামে পুত্র দর্শনে লোলুপ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 

করিবে 11| ৫ ॥ হেদেবি। আমি এই রূপে মনিরি নিকট হইতে শাপগ্রস্ত 
ভইয়া পুনর্বার স্বভবনে প্রতাঁগত হইলাম, খধিও অল্পকাঁল মধ্যে পুত্র শোকে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়] শ্বর্গসংস্থিত হইলেন ॥ ৫৬ 11 অতএব হে কৌশল ! 

সেই নিয়মিত ব্রহ্ষশীপ অদ্য আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জরন্ই আমি 

নিতান্ত পুত্রশৌকে কাতর হুইতেছি, বুঝিলাম আমার প্রাণওবহির্গত হইবার জন্য 

আমাকে ত্বর! করিতেছে | ৫৭ ॥ হে পতিব্রতে দেবি! আমি আর নয়ন্ 
দ্বয়ে কিছ দেখিতে পাইতেছি না, আমার ম্ম.তিও বিলোঁপ হইয়া যাইতেছে, 

ও করাল কৃতান্তের অন্থচরেরীও আমাকে ত্র] করিতেছে ॥ ৫৮ 11 যদি 

শ্রীরামচক্্র সমাগত হইয়া আশার কলেবর স্পর্শ করেন কিন্ত] আমার সহিত 
কোঁন কথা কছেন, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তবে আমি জীবিত থাকিতে 
পারি? যেমন পীড়িত ব্যক্তি অমৃত প্রাণ্ত হইলে জীবিত হইয়। উঠে ।। ৫৯ ॥| 
যদি আমি প্রাণ সমন প্রিয় সন্তান রাঁমকে সন্দর্শন করিয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 

পারি, তাহ হইলে পৃত্ন শোঁকে কাতর হইয়! আমি পর লোঁকে আঁর মে হগ্রস্ত 
হইব নাঁ। ৬০ | 



৪২৩. রামীয়এৎ । [ ৬৬টি, সর্গ। 

অতে। নু কিং ছুঃখতরং ভবেন্মম চ ভাবিনি | 

যদদৃক্টেব রাসস্ত মুখং ত্যক্ষ্যামি জীবিতং ॥ ৬১ || 
রামাদর্শনজঃ শোক? প্রাণানারুজতীব মে | 
নদীতীররুহান্ রক্ষান্ বাঁরিবেগো মহাঁনিব || ৬২ || 
নিস্তীণবনবাদং ত মযোধ্যাং পুনরাগতং | 
দ্রক্ষ্যন্তি স্বুখিনো রামং শক্রত স্বর্গাদিবাগতং || ৬৩ || 

ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে তৎ পুর্ণেন্ছসনিভং | 
মুখ দ্রক্ষান্তি রীমস্য পুরীং প্রবিশতো বনাৎ || ৬৪1! 

নুদংষ্রং বিমলং কান্ত গার পদ্মদলেক্ষণং | 

ধন্য ড্রক্ষান্তি রামস্য তারাপতিনিভং মুখং | ৬৫ || 

শরৎফুল্লস্য পদ্মস্য তুল্যনিঃশ্বীসমারুতং | 

দরক্ষ্যন্তি সুখিনস্তস্য যুখং পুভ্রসা যে নরা? || ৬৬ || 

অনুবাদ! 

অতএব ছে প্রেয়সি ! আমার ইহার পর আর দুঃখতর ভোগ কি হইবে? যেহেতু 

জীরমচক্দ্রের মুখচন্দ্র দর্শন না করিয়। আমি প্রাণ ত্যাগ করিব ৬১ ॥| 

প্রথখরতর নদীবেগে তীরস্থিত রক্ষদিগকে যে রূপ ভগ্ন করিয়া ফেলে, তাহার 

ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শন জন্য শোকে আমার প্রাণকে উচ্ছিন্ন করিতেছে 1। ৬২ 11 

স্বর্গ হইতে সমাগত ইন্দ্রের ন্যায়, বনবাঁস ব্রত হইতে উত্তীর্ণ রামচন্দ্র বখন 

পুনর্বার অষোঁধ্যায় সমাগত হইবেন, তখন পুরবাঁসী সকলে পরম সুখে শ্রীরামকে 

সন্দর্শন করিবে 1 ৬৩ ॥ বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া রঘুনাথ যখন 

অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন তখন তীহার পুর্ণ শশধরের ন্যায় মুখমণ্ডল যাহারা নয়ন 

গোচর করিবে, তাঁহার] দেবত1 কখনই মন্তুষ/ নছে | ৬৪ 11 যাহারা পরম সুখে 

প্রীরামের শোভন নির্মল কান্তিলাবণ্য, ও মনোহর পদ্মদলায়ত নয়নছয় বিশিষ্ট 

পুর্ণচন্দ্রের নায় মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবে তাহাঁরাই ধন্য ও হৃতপুণ্য, ॥ ৬৫ || 
যে সকল মন্থৃষ্য আমার প্রিয় সন্তান রামের শরৎ কালীন বিকশিত কমলের 

সৌরভ বাহ নিঃশ্বাস মারুত পরিরত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবে, জগতের মধ্যে 

তাঁহীরই পরৃষ সুখী হইবে | ৬৮ || 
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ইতি রামং স্মরন্নেৰ শরনীয়তলে নৃপঃ| 
শনৈরুপজগামাস্তং শশীব রজনীক্ষয়ে || ৬৭ || 

হা পুত্র রাম ইতি চ ক্রবন্নেব শনৈনপিঃ 
তত্যাজ সুপ্রিয়ান্ প্রাণান্ পুভ্রশোকেন দুস্ত্যজাঁন || ৬৮ || 

তথা স দীনঃ কথয়ন-নরাধিপঃ 

প্রিয়ন্য পুভ্রস্য বিবাসসন্কথাং | 

গতেহ্দ্বরাত্রে শরনীয়সংস্থিতো 
জহোৌ প্রিয়ং জীবিতমা ত্বনস্তদা || ৬৯ || 

ইতাধে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ব্র্গশাপাখ্যাঁনং 

নাম বটবন্টিতমঃ সর্গঃ || ৬৬ || 

অনুবাদ | 

রাজা দশরথ শযটাঁয় শয়ান ভইয়। এই প্রকারে আরামচন্দ্রকে ম্মরণ করিতে কত 
তেই নিশাবসাঁনে চত্দ্রমাঁর ন্যায় অল্পে অল্ষে অস্তগত হইতে লাগিলেন | ৬৭ ॥ 
ভা পুত্র! হারাম! এই কথা অল্পে অল্পে বলিতে বলিতেই রাজ] দশরথ 

পুত্রশোকে অপরিহাধ্য প্রিয়তম প্রাথকে অনায়াসে পরিত্যাথ করিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

তখন রাজ! দশরথ সকাঁতরে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের বনবাঁস কথা বলিতে 

বলিতে অর্দারাত্র গত সময়ে শষ্যায় অবস্থিত হইয়া আপনার প্রিয়তম প্রাণকে 
পরিতাণথ করিলেন | ৬৯ || 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহজ্রয বান্মীকীয় রামায়ণ সংছিতায় অযোধ্। কাণ্ডে 
ব্রহ্ম শীপ কথন নন যটষন্টি সর্গ সমাপন।1 *৬৬ || 

স--70০9- 
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সপ্তবঞ্টিতমঃ সর্গঃ | 

বিলপ্যাঁথ তমেবং তু তৃষ্টীংভূতং নরাঁধিপং | 
সত ইত্যবগম্যার্ত কৌশল্য ন ব্যবোধয়ছ || ১ | 

অনুক্তৈব চ তর্তারং কিঞ্চিচ্ছোকশ্রমালস! | 
স্ষ্বাপ শয়নে ভূয়ঃ পুভ্রশোকার্তমানস। || ২ ॥ 
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ন্ধ্যাকাল উপস্থিতে | 

বন্দিনঃ পযুঠপাতিষ্ঠন্ পার্থিবং প্রতিবৌধকাঃ || ৩ || 
তেষং তু সমুপশ্রুত্য সুতমীগধবন্দিন1ং | 
সর্বা বুরুধিরে তুর্ণং নৃপান্তঃপুরযোধিতঃ || ৪ || 
স্বকর্্মাভিশ্চাভ্যুচিতৈ রাজোপস্থানকারিণঃ | 
স্ীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থনরাধিপৎ || ৫ || 
গন্ধা্,পরিপুর্ণাংশ্চ কুস্তান্ কাঁঞ্চনরাঁজতান্ | 
উপতস্থ,রুপাদায় স্নাপকাঃ পুরুষা নৃপং | ৩ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর সকাতর। কৌশলা] দেবী, বহুবিধ বিলাপ করিয়] মহারাজ মৌনতাঁবে 
নিদ্রিত হইয়ীছেন ইহাঁই নিশ্চয় অবধারণ। করিয়া তহাকে আর প্রবোধিত 

করিলেন ন1|| ১ || পুত্র শোকে ব্যাকুলিত মন! মহাঁরাণী শোকশ্রমে একান্ত 

অলস পরতন্্র হইয় স্বামিকে আর কিছুই বলিলেন না, আপঙ্গিঙ পুনর্ব্ব।র 
শয্যায় শয়ন করিলেন ।। ২ 1| অনন্তর রজনী প্রভাতী গ্রাতঃ সন্ধার সময় 

উপস্থিত হইল দেখিয়া প্রবৌধক স্ততি পাঠকের] মহারাজের স্ততি গর্ত প্রকে 
উপাসনা করিতে লাগিল ।॥ ১৩ || সেই সকল স্ুত ও মাঁগধ বন্দি গণের স্তুতি 

পাঠ শ্রবণ করিয়। মহারণজের অন্তঃপুর বামিনী কামিনীগণের। সকলেই সত্বর প্রবোধ 

প্রীপ্ত| হইলেন ॥ ৪ || নৃপতির কর্তব্য নিত্য কর্শের অন্ুষ্ভীনে নিযোজিত 

সর্বাভরণ ভূষিত1 পরিচাঁরিক] দাঁসীগণ স্বস্ব কর্্দের অনুষ্ঠান করিবংর জনা মহ। 
রাজের সঙ্গিধানে সমাগতা হইল। ৫ || নৃপতির স্বান কার্যে নিষোঁজিত 
স্নাগকের] সুগন্ধি জল পরিপুর্ণ সুবর্ণময় ও রজতময় ভূঙ্গার সরল হজ্জে করিয়া 
তাঁহাকে নান করাইবাঁর জন্য আসিয়া সকন্পেই উপস্থিত: 



৬৭টি,সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৪২৩ 

মঙ্গলালশ্তনায়ানি তথৈবান্যমুপস্করং | 
যথাযোগম্বপাঁজ্হরুপচারবিচক্ষণাঁঃ || ৭ || 
অভ্যেত্য চোপচারজ্ঞাঃ শয়নীয়ে নরাধিপং | 

স্থিয়ঃ প্রবোধয়াঞ্ক্রুরাদিত্যোদয় শঙ্কয়। || ৮ || 
প্রবোধ্যমানো হপি যদা নারুধ্যত স পার্ধিবঃ | 
আস্ুষ্যোদয়নাঁৎ ভুগুস্ততস্তাঃ শক্কিতাঃ জ্িরঃ || ৯ 
ত৷ বেপথ্সমাবিষ্টা রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ 
প্রতিআোতস্তণাগ্রাণাং সদৃশং প্রচকম্পিরে || ১০ || 
অথ তাসাং পরিত্রাসং দৃষ্টা স্তৃষ্টা চ পার্থিবং | 
যৎ তদ| শঙ্কিত পাঁপং তস্য জজ্জে বিনিশ্চয়ঃ || ১১ || 
তা বেপনানাঃ সন্ান্ত। স্ৃতং দৃষ্টা নরাধিপং | 
হা নাঁথ হা সৃতে। হসীতিপতিত! বৈ বিচুক্ুশ্ঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 
যাছাদিগের প্রতি নৃপতি শরীরে গন্ধদ্রবা বিলেপন করিবার ভার সমর্পিতি 

ছিল, তাহার নান।বিধ মঙ্গলজনক লেপনীয় গন্ধ ও অন্যান্য উপকরণ সকল হস্তে 
করিয়। যথোপযুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়। রাজার গাঁত্রোথানের অপেক্ষা করিতে 
লাগিল ।। ৭ || উপচারজ্ঞ| পরি চারিক1 কামিনীগণের1 শয্যাতলে শয়নে ভূমি 
পালের সনিধাঁনে সমাগত হইয়া, দ্রিনমণি উদ্দিত হইলে পাছে মহারাজ ক্রোধ 
করেন এই ভয়ে তাহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিল | ৮ || অবলাঁরা অশেষ 
প্রকার প্রবোৌধ জন্মাইবার উপায় অবলম্বন করাঁতেও যখন সুর্ধোদয়ের প্রর্বাক্ষণ 
পর্যান্ত নৃপতি সচেতন হইলেন না নিদ্র্রিতই রছিলেন, তখন তাহারা অতিশয় 
শঙ্কিত হইল।। ৯ ॥ তখুন সেই সকল উপচারিক1 কম্পাস্বিত কলেবরে নৃপতির 
প্রাণের প্রতি শঙ্ক' করিতে লাখিল, অর্থাৎ প্রতি শ্রোতে অবস্থিত ভূপের অগ্র 
ভাগের ন্যাঁয় ভয়ে ঝাঁপিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর তাহাদিগের তাদৃশ 
ত্রাস বন্দর্শন করিয়! অন্য পরিচারিকারা নৃপতিকে বারবার স্পর্শ করিয়া মিশ্টে 
দেখিয়া তখনই সকলের মনে নিশ্চিত বোধ হইল-যে আমরা সকজে যে পাঁপের 
আশঙ্ক। কারয়াছিলাম, তাহারনিশ্টয় হইল।। ১১ | সেই সকল পরি- 
চীরিক! মহিলার! মহারাজাকে মৃত বলিয়া অবধাঁরণ করিয়। কম্পান্বিত কলেবরে 
হা নাথ আপনি.মৃত হইয়াছেন বলিয়া ধূলি ধূষঘরিত কলেবরে চীৎকার স্বরে 

ভুঁমিতলে পত্তিঞ্ড ছইয়1 বিলাপ করিয়া উঠিল।) ১২ ॥ 



৪২৪ রামায়ণৎ। [৬৭টি, সর্গঃ। 

তাসাং তেনার্ত্িনাদেন মহতা শয়িতে তদ | 

কৌশল্য। চ স্কুমিত্রা চ বুবুধাতে স্ছুঃখিতে | ১৩ ॥ 

হা হা কিমেতদিত্যুক্ত। সহসোদ্বেগমাগতে | 

উত্থায় শরনাৎ ক্ষিপ্রৎ রাজানমুপতস্তুঃ || ১৪ || 
দক্ট। সবটা চ তর্তীরং তে দেব্যাবতিদুঃখিতে | 
সুগুমেবোদাতপ্রাণং ভূশং চুক্রুশতুস্তদা || ১৫ || 

তেন শব্দেন সন্ত্রান্তাঁঃ সর্বশে। হন্তঃপুরক্স্িয়ঃ | 
সও্ঘশশ্চ ক্রুশুস্তত্র কুরধ্যজ্সীসিতা ইব || ১৬ | 

ইরিতো! হন্তঃপুরস্ত্রীভিরার্ভাভিঃ স স্বনো মভান | 
পুরীং তাং পুরয়ামাস বোধয়নিৰ সর্ববশঃ || ১৭ || 
ততঃ সন্্রাস্তমনসস্তেন শব্দেন বোৌধিতাঃ | 

অনাহুতাঃ প্রবিবিশুব্পবেশ্মীপরাঃ স্তিয়ঃ || ১৮ || 

অনুবাঁদ। 

কৌশল] ও স্থমিত্র| রাজ মহিষী যুগল তখন শয়নে ছিলেন, তাহার] পরি 
চারিক। দিগের তাদৃশ কাতরোক্তি বিলাপ শ্রবণ করিয়া! যৎপরো নাস্তি দুঃখিত 

হইয়া প্রবোধ প্রাপ্ত। হইলেন।। ১৩ ॥ হা একি সর্বনাশ হইল ! অকস্মাৎ এ কি 

হইল! হা'কি হইল! বলিতে বলিতে সমুৎ্ক্িত চিত্তে শয়ন হইতেগাত্রোথ।ন 

করিয়া অতি সত্ব নৃপবর সন্ষিধানে উপস্থিত হইলেন ।। ১৪ ॥ উভয় রাঁজ- 
মহিষী স্বামীকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়। তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতে 

লাগিলেন, হ1? এই যে নিভ্রিত ছিলেন এখনি এই অবস্থাতেই প্রাণ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় বিলাঁপ করিতে লাগিলেন || ১৫ ॥ 

রাজ মহিষীদিগের সকাঁতর বিলাপ শরবণে অন্তঃপুর বাঁসিনী নারীগণ সসম্ভ,মে 
চারিদিক্হইতে সকলে তথায় আগত হইয়] ভ্রাসিত মৃগীগণের ন্যায় চীৎকার স্বরে 

বিলাপ করিতে লাগিলেন | ১৬ | সকাতর] অন্তগপুরিকাঁগণের উচ্চরিত সেই 
তুমুল কাতর ধনিতে চাঁরিদিক্ প্রবৌধিত হইল, এবং সেই শব্দ সমস্ত পুরীকে 

পরিগুর্ণ করিয়া তুলিল || ১৭ | অনন্তর তাহাঁদিগের সেই শবে প্রবোধিত 

অপরাপর অনাহুত প্রতিবাঁসিনী নারীগণের] হইয়1 সম্ভণন্তমনে কি হইল ওকি 

হইল বলিয়া রাঁজভবনে সকলে সহস! আলিম়| গ্রবিত হইল |॥ ১৮ ॥ 



৬৭টি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৪২৫ 

তাশ্চ তাশ্চৈৰ সংহত্য ভতস্তাঁ? সর্বশো হঙ্গনা2 | 

রুকুদুশ্চভ্রুশুশচৈব নৃপে পঞ্চন্বমীগতে || ১৯ || 

তথাযোধ্য। পুরী তন্ন তেন শব্দেন মোহিতা | 
সর্বদ্ধাবঁলা চুক্রোশ রাজব্যসনকধিত। || ২০11 
তৎ সমুদ্ধি্সন্তরান্থং পরুুৎসুকজনাকুলণ। 
পরিদেবিভান্তন্তনিতং রুদিতোতক্রুউসংকুলৎ || ৮১ || 
সদ্যে। নিপাতিতানর্থং বিধস্তশয়নাসনৎ | 

বভূৰ নরদেবস্ত নদ্ম দিক্টান্তনীযুষঃ || ২৯ || 
ততো ভূশার্তী কৌশল্য| সুমিত্রা চ সুছুঃখিত। | 
নিপত্য পৃথিবীপুতে বড়বের ব্যচেষ্টত || ৩ || 
নপত্যা সহ দুঃখার্ভী চেষ্টম্বনা ধরাঁতিলে | 

পণতশুববিতসর্বাঙ্গী কৌশল্যা ন বারোচত |) ২৪ || 

অনুবাদ | 
অনন্তর নুপবর কলেবরোঁপনাঁস করিলে পর ঢাবিদিক হইতে উপস্থিত কপর 

মারীগণ একত্র মিলিত হইর। চীৎকার করিরা বোদন করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ 
নাঁরীগণের সেই রোদন ধ্ূনিতে সমগ্র অযৌধ)ানগরী বিষোভিতী হইল, অর্থাৎ 

নৃপ বিয়োগ শৌকে ছুঃখীকৃ্ট চিন্তে কি বালক কি বদ্ধ কি নারী কি নর সকলেই 
উচ্চৈঃবরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ তখন অধযোপ্যা নগরের সকল 

লে!কই উদ্দিচিভ্ত, সকলেই সন্গুমঘুত্ত, সকলেই উত্কণ্টিতমনা, সকলেই বজ্ঞ 

নির্ধোষের ন্যায় চীৎ্কীর করিয়| আর্তন্ববে রোদন করিতেছে ॥ ৯১ ॥ তহন্গণাঁৎ 
নান। স্থানে নান। প্রকার দৈব নিমিভ্তোৎ্পন্তি হইতে লাগিল, সকলে অশন্ হসন্ধ 

শয়ন প্রভৃতি সগুদয় নিত্য কন্মা পরিত্যাগ করিল, এবং অধোধ্য] নগরের জব্ত্রেই 

রাজভবনের ন্যায় সকল ভবনই ব্যাকুল হইয়া] উঠিল ॥ ,২২ ॥ অনন্তর অনি 

কাতর! কৌশল্য। ও সুমিত্র। দেবা পতি বিরহে ভুগখিত হইয়| বড়ধাঁর ন্যায় পৃথিবী 
পৃষ্টে লুগিতা হইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ বিশেষতঃ রান মাত যথোচিভ 

ভুর্গখতান্তঃকরণে সপতী স্থমিত্রার সহিত ধরাতলে নিপতিত হয়] ধুলি বৃষরিত 

কলেবরে ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট প্রায় থাকিলেন, তখন রাঁম মাতার সনস্ত প্রকার শোভা 

বিহীণ| হইলেন ২৪ ॥ 
[৫৪ ] 



৪২৩৬ রামায়ণ । [ ৬৭টি, সর্গঃ। 

বাতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং 
যশন্িনং সম্পরিবাধ্য তা স্ত্িয়ঃ | 

ভূশং রুদত্যঃ করুণাক্ষরা। গিরঃ 
প্রগৃন্ধ বাহন ব্যলপংস্ত সর্বশঃ || ২৫ || 

ইত্যার্ষে রামারণে অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথমরণে অন্তঃপুরাক্রন্দো 
নাম সগ্ডষন্টিতম$ সর্গঃ || ৬৭ || 

অনুবাদ 

সেই সক'ল অবলাগণ মহাঁযশম্বী রাজাধিরাঁজ দশরথকে মৃত দেখিয়] বস্ত্র দ্বার 

রাজ কলেবর আচ্ছাদিত করিলেন, এবং করুণাক্ষর পরিণুর্ব বচন পরম্পরা 

উচ্চারণ করিয়] রোদন করিতে লাথিলেন ও চারিদিকে বাহু নিক্ষেপ করতঃ 

সকলে বিলীপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ 

ইতি চতুর্তরিংশতি সাহস) বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে দশরথ 
মরণে অন্তঃপুরিকী গণের ক্রন্দন নীমে সপ্ুষর্িতমঃ সর্গ সমধ্পনঃ ॥ ৬৭1 



৬৮১টি নর্থঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! ৪২৭ 

অক্টষন্টিতমঃ সর্গ;| 
তমগ্রিমিব সংশান্তং সংশোধিতমিবার্ণবং | 

অস্তং গতমিবণদিত্যং স্বর্গতং প্রেক্ষ্য ভূমিপং || ১।| 
দ্বিবিধেনাপি ছুঃখেন কৌশল্যা ভূশপীড়িতা | 

তর্ভুঃ পাদৌ প্রগৃহ্যান্তী বিললাঁপ স্ুদুর্খিতা || ২ | 
কৃতগুণ্যে। হসি নৃপতে শুদ্ধসত্ৃশ্চ মানদ | 
যস্তুপ প্রাণান্ পরিত্যজ্য নাঁদ্য শোচসি রাঘবং || ৩।| 

পুভ্রশোৌকসমুস্ভুতো হন্মনোদেহতাপনঃ | 
ভৃত্প্রাণহরণো। ব্যাধিশ্মীমনাধ্যাং ন বাধতে | ৪ || 

সত্যসন্ধষে মহাতাঁগে প্রধানাভিজনাজনি | 

এষ ত্বপ্যনুকপো বৈ ভাবঃ করুণবেদিনি || ৫ || 

অহমেবাশুদ্ধসত্ত্া নীচা চাদুঢসৌজদা | 
অজীবনা্ভ জাবামি যা ত্বরাভং বিনারুতা || ৬ | 

অন্রবাদ | 

সম্পূর্ণ নির্বাণ প্রাপ্ত অনলের ন্যায়, ও পরিশুক্ক সাগরের নাঁয়ঃ ও অস্তাচল 

চুড়ীবলঘ্বিত দিবাকরের ন্যায়, স্থুরলোক গত নরপতিকে সন্দর্শন করিয়। কৌশল! 

দেবী পতি পুত্র বিয়ৌোগজনিত ছুই প্রকার দুঃখেতে পরম ছুঃখিতা হইলেন ও 

সকাতরে স্বামীর চরণ যুগল ক্রোডে ধারণ করিয়] ব্যাকুলিতান্তঃকরণে যথোচিত 

বিলাপ করিতে লাগিলেন) ১ ॥ ২ ॥ হেন্পতে! হে মানপ্রদ! আপনিই 

ধন্য, আপনিই কৃতপুণ্যঃ ও আপনি নিশ্মল স্বভীব, কেননা অদ্য আপন প্রাণ 

পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন, রশখ্ুনীথের জন্য. আব আপনাকে শোক 

করিতে হইল না ॥ ৩ ॥ পুত্র শোকে সমুদিত হৃদয় মন দেহ সন্তাপন ব্যাধি 

কেবল আপনারই প্রাণ হরণ করিল, কিন্ত আমি এমনিই পাঁপীয়সী যে আমাকে 

বাধ] দিতে পারিল না অর্থাৎআমার প্রাণ হরণ করিতে পারিলেক না। ৪ ॥ 
সত্য পরায়ণ মছোদয় প্রজান্রঞন গুণনিধবন পরম কারুণিক মহাস্সার যেরূপ 

তাঁর হওয়া? উচিত হয়, তাহা আপনারই হইয়াছে॥ ৫ 7 আমি নিতান্ত অসৎ 

স্বভাবা মীচাশয়া অদৃঢ় সৌহদা, এবং আমার জীবন ধারণ কর] কর্তব্য নহে, 

আমি অজীবননার্হ! হইয়াও যেহেতু আপনি আমাকে পরিত্যাথ করিলেন, ভথাপি 

যেআঁমি এখন ভোমাঁতে হীন হইয়! জীবিত রহিলান; ইহার পর অসৌভীগঃ 
লক্ষণ আর কি আছে? ॥ ৬ ॥ 



৪২৮ রামায়ণৎ । | ৬৮টি, সর্গঃ 1 

সৃত্যুরস্যাঁমবস্তাঁয়” প্রশস্তন্তে নরাঁধিপ | 

জীবিতৎ মম চাপ্যস্তামবস্থারৎ বিগর্হিতিৎ || ৭ | 
অবস্থায়ীমবস্থায়াং তৎ তদ্ভৰতি পুজিতং | 
প্ুজিত” মরণৎ তস্য ষন্য ১৭ || ৮11 
যচ্চ শুদ্ধস্বতাবস্তং পুত্রশে কার্তর। ময় 

উত্তে। »স্যসরুৎ পরুধ€ তন্মাণ দহতি কল্মব€ || ৯|। 

দেবোপম নমস্তে হস্ত শুদ্ধভাব মভীপতে | 
সমনুযুরেবীসি মৃতঃ ক্ষময়ে ভ্বাঁগ গসীদ মে |] ১০ || 

, প্ুজ্রশোকা্র। ভাক্তে। যনয়াসাক্লতজ্ঞয়। | 

তদ্দেবসত্তর নাসুত্র স্মতুনিতসি মে প্রভে। || ১১)। 

অতিক্রন$ কস্য নাস্তি বিভ্তঘো হপি মহীপতো 
অতিক্রমমতে। মে স্বং মঢারাঠ ক্ষন্তম্থসি || ১২ || 

অনুবাদ । 

ছে নন।ধিপ £ এ অবস্থায় আপনার সৃতু)উ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্ত এ অনস্থায় 
আমার জীবিত থাখা] একান্ত গর্ভত॥ ৭ ॥ হে মহারাজ ' যাঁভার এতাদূুশ ছ্রবস্থ। 

উপরি হত হয় তাহার জীবন ধারণ করার অপেক্ষা মরণই স্থপুজিত জাণিবেন ॥ ৮ ॥ 
5]! আপন অত বিশুদ্ধ ভাব, আমি সন্তান বিরহে কাতর। হইয়া বার বার 

আপনার প্রত কতই নিঠর বাক্য প্রশ্নোগ করিয়া ছ, এক্ষণে মেই সকল বচন জণ) 
মহত পাপ আাদাকে দগ্ধ কলিতেছে ॥ ১ ॥ ভেদেবরূপবিশুদ্ধ স্বভাব! চে 

নহীপতে ' "আপনাকে ননস্কার করিতেছি, আপনি কতই অন্থতাপ গ্রস্ত হইয়। 

গৃত হইলেন, এক্ষণে আমি আপনর নিকট ক্ষমা প্রাথন। করিতেছি আপনি 
আমাকে প্রসন্ন ভউন্ ॥ ১০ ॥ ভে দেব স্বভাব! আর্মে অকৃতজ্ঞ পাপায়সী 
পুল শোকে অতিশয় কাতর হইয়! আপনাকে কত অনাঁব। কথা বলিয়াছি, হে 

প্রভে।! এ অকৃতজ্ঞকে আপনি ক্ষমা করুনঃ পরলোকে আর তাহা স্মরণ 

কর্রধেন না॥ ১১ ॥ হে নভীপতে ! অতিক্রম দোষ কার না আছে? সম্যক্ 
বিদ্বান্ নস্তষোর। ও অতিক্রম দোঁষে ছুষিত হইয়! থাকেন, অতএব আনি পাঁপশীল। 
পুত্র শোকে কাতর হইয়া আপনাকে যে অতিক্রম করিয়াছি, অন্ুগ্রহ সহকারে 

সে ব্যয়ে আন।কে আপনার ক্ষনা করা উচিত ১২ ॥ 



৬৮টি, সর্গ; | 1 অবোধ্যাকাগঃ 1 ৪২৯ 

রুত্বানর্থৎ মূলহরং রাঁজ্যলোভাদ্বিগহিতং | 
প্রাপ্তাসি নিররং ক্ষুদ্রে কৈকেরি দৃঢ়নিশ্য়ে || ১৩।| 
সকামা ভব কৈকেরি ভূজ্ষ রাঁজ্যমকণ্টকং | 
পতিং প্রীণৈর্বিযোজা তং ধিক্ধ তে নির্তি। ভব || ১৪ || 

নুখাভোগার্ধদাতারৎ দৈবতৎ পরমত পতি | 
কা ত্বন্যা হদ্বতে নারী লুব্ধা প্রাণৈর্বিযোজয়েৎ || ১৫ | 
লু; কাধ্যমকীধ্যং ব। ন কীত্তিং নিরয়ং ন চ। 
স ধর্মঞ্চাপিবাধন্মৎ বেত্তি নৈৰ হিতাহিতং ॥ ১৬ || 

অনিষোগে নিযুক্তেন ত্বয়। রাঁজ্ঞ। মহা ত্মনা | 
প্রাণেভ্যো। হপি প্রিয়; পুল্রো রাম? প্রত্রাজিতে। বনং || ১৭ | 

যথ' প্রাণৈ£ প্রিয়ে। রামস্ত্যক্তে। রাজ্ঞ। মহাজন! | 

তদ্দিয়োগাছু তথ। তেন তাক্তাঃ প্রাণাঁঃ কুছন্ত্যজাঃ || ১৮ || 

অনুবাদ | 

রে দুট নিশ্চয়ে ! ক্ষুদ্রাশয়ে ! কৈকেয়ি ! তুমি রাজ্য লৌভের পরতন্ত্র হইয়। 
[ক নিন্দিহ কর্ম করিয়ীছ£ যাহাতে সকল সমলে বিন।শ হইল, তাহাঁতে 
নিশ্চয় ভূমি নরক প্রাপ্তা হইবে 2॥ ১৩ ॥ হে কৈকেয়ি | এক্ষণে তোমার বাঞ্চ 
পুর্ণ কর, নিষ্কণ্টকে এউ র্রাজ্য তোঁগ কর, হে ধিক্ শব্দপাত্রি! ভে অগ্জীনমুখি ! 

স্বামীকে প্রাণে বিনাশ করিয়া এখন পরম স্গুখী হও ॥ ১৪ ॥ বল দেখি তোম। 

ন্ভিন অন্য কোন্ কামিনী লোভের বশস্বদ হইয়া স্থখ, সম্পত্তি, ভোগ প্রদাত! 
পরম দেবত! পতিকে প্রাণে বিন।শ করিতে পাঁরে ? ॥ ১৫ ॥ বে ব্যক্তি লোভের পর" 
তন্ত্র হয়, তাঁহার কর্তব্য অকর্তবোর গান থাঁকে না, সে বর্গ নরকের বোধ কৰে ন। 

ধন্ম অধন্নের ভয় রাঁখে না, ও ভিতাহিত বিবেচনাতে যুক্ত হয় ন1॥ ১৬ | যে বিষয় 
নিয়োগ করতে নাই এমন কদর্য বিষয়ে নহ্াত্া| মহারাজকে নিযুক্ত করিয়া] তাঁহার 

প্রাণ হইতে প্রিয়তম সন্তান থে প্রীরান, তাঁভীকে বনবাঁস দিলে? ॥ ১৭ ॥ তোঁমার 

বাক্যে যেমন মহান্স। মভারাজ প্রাণ হইতে প্রিয়তম সন্তীন রাঁমচন্দ্রকে পরিত্যাগ 

করিলেন, তেমনি শ্রারান বিয়ৌগে অপরিত্যাজ আপনার শ্রাণকেও পরিত্যাগ 
করিয়া গেলেন॥ ১৮ ॥ 



৪৩৪ রামায়ণৎ | [৬৮টি, সর্গঃ] 

বৈধব্যমযশশ্চেদং লোকে চৈৰ বিগর্থণং | 
লোভাৎ তৃয়াত্রয়ে। হনর্থ। যৎ প্রাপ্ডাস্তন্ন মে প্রিয়ং || ১৯ |! 

শ্রীমানিন্দীবরশ্ামশ্চারুপদ্বদলেক্ষণঃ | 
পিতুজ্জীবিতনাশায় রামো বনমিতো! গতঃ || ২০ || 

বিদেহরাঁজতনয়াস্ুকুমারী তপন্থিনী। 
ত্ৎক্ৃতে পাপনস্কলণ্পে ছুঃখান্যনুতবত্যসৌ || ২১ 
উগ্র প্রতিভয়ং নাদং ঘোরাণাং হপপক্ষিণাং | 

শ্রত্ব। নুনং ভয়োদ্িগ্ন। রামং শ্রবতি মৈথিলী | ২২ | 

যযাবুদ্ধ্য। ত্বয়া রাঁমঃ পতিমুক্ত। বিবীসিতঃ | 
ঠা ভরতস্তাঁং তু উঠ || ২৩ || 
অনৃশংসা পুরা তুস্বা ধর্টিষঠা চ পুরা হাসি। 
কেনেদানীং নৃশংস! ত্বমধর্টিষ্ঠা চ কেকযি || ২৪ | 

অনুবাদ | 

হেকৈকেয়ি! তু লোভের বশীভূত হইয়া এখন আপনি বৈধব্য দশ! প্রাপ্ত 
হইলে, ও লোকেও অখ্যাতি লাভ করিলে, এবং ইহ লোৌকেও সকলের নিন্দাভাঁজন| 
হইলে, আর লোভেতে তুমি যে তিনটি অনর্থ প্রাপ্ডা হইলে তাঁহার কিছুই 
আমার প্রিয় নহে। ১৯ ॥ আমান ইন্দীবর শ্যামতন্ু*? ও পদ্মপলাশলোচন 

রামচত্র কেবল আপন পিভার নিধনের নিমিত্ত এখান হউতে বন গনন করি- 

যাছেন॥ ২০ ॥ রে পাপাশয়ে! কোমলাঙ্জগী নিরপরাঁধিনী বিদেহ নান্দনী 

সীতাদেবী কেবল ভোমাঁর জন্যই বন মধ্যে অশেষবিধ ছুঃখরাশির অন্তভব 
করিতেছেন ॥ ২১ ॥, তিনি অরণ্য মধ্যে শুঁয়ানক মৃগ ও পক্ষিগণের উৎ্কট 
ভয় জনক শব্দ শ্রবণ করিয়] ভয় ব্যাকুলিত ফলেবরে কেবল রামচন্দ্রকেই অবলম্বন 
করিয়| থাকিবেন ॥ ২২ ॥ ছে কৈকেয়ি! তুমি যে বুদ্ধিকে অবলম্বন করতঃ পতিকে 

বলিয়। রামকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছ, মাঁতুলাঁলয় হইতে সমাগত হইয়] ধন্মাত। 

ভ্রাতৃমান্ ভরত শ্রবণ মাত্র ভোষাকে নিন্দাই করিবেন ॥ ২৩ ॥ হে কৈকেয়ি। 

গুর্ব্ে তুমি বিলক্ষণ সতস্বভাঁবা ও ধর্শ পরায়ণা ছিলে, এক্ষণে কি হেতু তুর্ম 
এমন নিষ্ঠুর ও অধর্পাচারিণী হইলে তাহা বল দেখি?॥ ২৪ ॥ 



৬টি, সর্গঃ 1] অযোধ্যাকাণ্তঃ। ৪৩১ 

কথঞ্চাসৌ মহাসত্বে। দুঢং রামমনুব্রতঃ 
অপাঁপ পাপস্কণ্পে ভরতো দুষিতস্তয়া || ২৫ || 
রামবৃত্তানুবর্তী হি ভরতঃ পাঁপনিশ্চয়ে। 
নানুবৎস্যতি তে বৃত্তঃ গর্থয়িষ্যতি চাগতঃ | ২৬।। 
নৃশংসমযশস্যঞ্চ লোকে কর্দ্দ বিগর্হিতিং। 
যৎ ক্ৃত্বা' মন্যসে সাধু তন্ন সাধু ক্লৃতং তয় || ২৭ || 
কিংনু শোচামি তত্তারং রামং লঙ্ষণমেব চ। 
উতাহো। ত্বদ্য বৈদেহীমাকআ্ানঞ্চশপি দুঃখিতং || ২৮ || 

শোচিতব্যেষু যুগপদ্বহুঘেতেষু বৈ পুথক্। 
মমাতিছুঃখভাগিন্য। মৃতং শ্রেয়! ন জীবিত || ২৯।। 

অন্ুবাঁদ 

হেপাপ সঙ্কল্গে ; মহীসত্ত্ব খক্মপরায়ণ যে ভরত রামচক্দ্রের একান্ত অগুগত 
তুমিকি হেতু সেই ভরতকে অকারণে কলঙ্কিত করিলে ॥ 3৫ ॥ বে পাপী- 

সমি! তুমি কি জান না? ফে তরত রাঁমচজ্দ্রের একান্ত অন্থুবর্ত হয়েন, তিনি 

কখন তোমাঁব চরিত্রের অন্থগত হইবেন না, আমার নিশ্চয় বৌধ হইতেছে, যে ভরভ 
সমাগত হইয়া তোমার স্বভাবেরই নিন্দ। করিবেন । ২৬ ॥ হে কুলকল- 

ক্কিনি! তুমি লোকের নিন্দিত অযশের নিদ্রান ভূত, নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিয়া! যে উত্তম 

করিয়াছি বোধ করিতেছ, সে ভোঁমার সাঁধু কর্ম করা হয় নাই ॥ ২৭ ॥ বল 

দেখি তোমার দ্বার! কি,না, অনর্থপাত হইয়া উঠিল? আমি এক্ষণে স্বামী মহারা- 

জকে উদ্দেশ করিয়া! শোক করিব, 'ন| রাঁমচক্দ্রকে উল্লেখ করিব, কি লক্ষ্মণকেইমনে 
করিব, কি জানকীকেই স্মরণ করিব না, আত্মাকেই পরম দুঃখিত লক্ষ্য করিব? 
পৃথক পৃথক্ বিলাপের কাঁরণ এই সকল শোক এককালে উপস্থিত হইল, আমি 

এমনি চিরছুঃখিণী, যে আমার পক্ষে একেবারে কত প্রকাঁরই পৃথক্ পৃথক শোঁক 

করিবার বিষয় উপস্থিত হইয়াছে, অভএব আনার জীবনে আর কোন ফল নাই 
তুই আমার মঙ্গল ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে ২৮ ॥ ২৯ ॥ 



৪৩২ রামায়ণৎ। | ৬৮টি, সর্গঃ| 

বিহার মা বনং রামে। ভর্তা চ ত্রিদিব গতঃ | 
সার্থদিব প্রিভষ্ট। কাপথে বিচরাম্যহৎ || ৩৭ || 

হা মহারাজ ধর্মাজ্ঞ কপথানীথবৎসল | 

মভত্যগাঁধে পতিতাঁৎ পাহি মাং শোকসাঁগরে || ৩১ || 

সুখৈধিতা স্বয়। ত্যক্তা ত্ন্নাথা ত্বৎপরারণ। | 

বৎত্বাংনানুজিয়ে চাঁদ্য রর্বখৈব ধিণাস্ত মাং || ৩৯ || 

ন্যায্যং ধর্মং যশস্যঞ্চ মার্গং সতস্রীনিবেবিতহ | 

অনুগন্ডং ন শঙ্গ্যাামি রামনন্দশশনীশর। || ৩৩ || 

কিং ময়! ন রুতং সাধু ভবেদদ্য জনাধিপ| 
যদি তেহহং শরীরেণ সহ দাহমবাগুয়াং || ৩৪ || 

গচ্ছন্তং পরলোকায় যদি ত্বামনুযাম্যহং | 

সুকৃতাঁনাঁ ময় তে হদ্য রাজন্ প্রতিকতং ভবে || ৩৫ || 

অনুবাদ । 

প্রিয়সন্তান শ্রারীমচত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গিয়াছেন, প্রাণনাথ 

পতিও আমাকে তাঁগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এক্ষণে স্বজনগণে বিরহিত 

হইয়। আমি কোন্ পথে বিচরণ করিব ॥ ৩০ ॥ হে মহাঁরাঁজ! ছে ধন্মবৎসল 

ছে দীনহীন প্রতিপালক! আমি অগাধ মহান শৌকসাঁগরে পতিত হুইয়াছি, দয়] 

করিয়। আমাকে উদ্ধার করভ।। ৩১ ॥ ঈদৃশ ন্গুখ সম্পত্তি প্রদাতা আপনি 

যখন পরিভাগ করিয়াছেন, তখ্খন তব পরিতক্ঞা ত্রন্নাথ। ত্বৎ্পরায়ণ। হইয়। 

আমাঁর মরণই উচিত, যখন আপনার মরণে আনি অদ্য অন্তমৃত1 হইতে পার্রিলাম 
না, তখন আমাকে খিক্ ॥ ৩২ ॥ সতস্বভীবা কামিনীগণের পরিমেবিভ 

ন্যায়াচুগত ধর্মমসীধন ও যণস্কর যে পথ,কেবল রামচক্দ্রের দশন প্রত্যাশায় তাহাতে 

আমি অন্থগমন করিতে শক্তী হইলাম নাঁ। ৩৩ ॥ হেপ্রজানাথ! অদা আমা 

দ্বার! কি অসাধু কর্ম না কর] হইল? যে হেতু আপনার দেহের সহিত আনি ব্বদে- 

হকে ভম্মসীৎ করিতে পারিলাষ নাঁ॥ ৩৪ ॥ হেরাজন্! আপনি পরলোকে গশন 

করিতেছেন, যদি অদ্য আমি আপনার সহিত অন্থগমন করি, তবেই আম দ্বার! 

আপনার পুণ্য সমুহের উপযুক্ত প্রতীকার কর]| হয় ॥ ৩৫ ॥ 



৬৮টি,সর্গ; |] অযোধ্যাকাড । ৪৩৩ 

নুনং নৈবাঁহমহ্ামি পাপা পত্যুঃ সলোকতা | 
যা ত্বাঞ্চিতাঁং পমাঁকডং ন স্বারোক্ষ্যাঁমি ধিক্কু তা || ৩৬॥। 

কাঁলস্ত বশগে। জন্ত ্ন মত্ত্যুৎ € স্বয়মীশ্বর+ | 

জীবিতৃং বাঁপ্যতে ন ত্বাং রাজনহমনুমিয়ে || ৩৭ | 

কঁসি রাম মহাঁবাহো ক্কাসি লল্গমণ সুব্রত 

হাক্কাসি সাথি বৈদেহি ন মাং জাঁনীত ছুঃখিতাঁং || ৩৮ || 
কৈকেয্যা বচনাদ্রীজ্ঞ। শ্রুত্বা রামং বিবাসিতং | 

সভাধ্যেো। জনকে! রজ। পরিতন্দ্যত্যসংশয়ং || ৩৯ || 

অপ্পাপত্যেহতিরদ্ধশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন | 
সোহপি শোকাগ্নিসস্তপতঃ পরিতাঙ্তি জীবিতহ || ৪০ || 

সাধধি তর্তৃত্রতে দেবি ধন্যা খলসি মৈথিলি। 

সমদুঃখকুখা যা তব ভন্তারমনুগচ্ছসি || ৪১ || 

অনুবাদ | 
আমি এমনি পাপীয়সী যে কোনমতেই স্বামিলোকে স্নমীসহবাঁসের যোগ] হইতে 

পারিলাম না, আমি একান্ত ধিক্কারতাজন1, আঁপশি যে চিতায় আরে।হণ করিবেন, 

আমি সে চিতায় আরোহণ করিতে যোগা। হইলাম ন'॥ ১৩৬ ॥ হে ভূপভে 

খ্রাণিমাত্রেই কালের বশবর্তী, কেহই আপনি মরিতে হচ্ছা করিলেও মর্রিতে পারে 

ন!১ আর জীবিত থাকিতেও পাঁরগ হয় না । অতএব বোধ হয়, আমি আপনার 

অন্থমরণে শক্ত! হইব নাঁ॥ ৩৭ ॥ হে ম্হাবাহে।! হে পুত্র! রামচন্দ্র! কোথায়! 

হে বস লক্ষ্মণ! তুমিইবা কোথায়? হে পতি দেবতে ! বিদেহনন্দিনি! জীনকী! 

তুমিই ব1 এখন কোথায় আছ, আমি যে.এমত দুঃখিত হইয়াছি, আমাকে জানিতে 

পারিলে না? অর্থাৎ তোমর1 আমার এই ছুঃখরাশির কথা জানিতেছ না 711৩৮ 
রাজ] দশরথ কৈকেয়ীর বচনাঁজুসারে শ্রীরামচক্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন, জনক রাজ] 

পত্রী সমভিব্যাহাঁরে এই কথা শ্রধণ করিয়া নিঃসংশয় অতিশর ননস্তাপ পাই- 
বেন! ৩৯ | একে অধিক সন্তান সন্ততি নাই, তাহাতে বদ্ধতম হইয়াছেন, 

স্থতরাং জানকীর অবস্থ] চিন্তা করিতে করিতে শোকানলে দগ্ধ হইয়] তিনি 
ও আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪০ ॥ হেদেবিজানকি! তুমিই সাধবী, 

তুমিই ধন্যা, তুমিই যথার্থ পভিপরায়ণ।, তুমিই যথার্থ স্বামীর সুখে সুখী ও দুঃখে 

ছুংখী হইয়াছ, যেহেতু অরণ্যগামী পতির সঙ্গে অন্ুগমন করিয়াছ ॥ ২১ ॥ 
[ ৫গ্ত ] 



৪৩৪ রামায়ণৎ! [ ৬৮টি, সর্গঃ। 

ভর্তা বন্ধুর্গতিশ্চৈব গুরুর্দেবিতমেৰ চ | 
তর্তৈব পরমঃ স্ত্রীণামী শ্রমস্তীর্ঘমেব চ।| ৪২ || 
ইতি তাং পতিশোকন্ত পুজ্রশোকন্ত বিহ্বলাং। 
পতিতামাতুরাং দীনাঁং ক্রোশন্তীং কুররীমিব || ৪৩ || 
সর্ধত্রানার্তদ্বারো বশিষ্টো৷ ভগবানৃষি£| 

ব্যাদিশ্্য নায়য়ামস রাঁজস্ট্রীতির্বলাদিতঃ || ৪৪ || 

পরিগৃহাখ তামার্তীং বিলপন্তীমনাথবঞ্ধ | 
অপনিন্যুঃ প্রকর্ষন্ত্যঃ কৌশল্যাঁং রাজযোবিতঃ || ৪৫ | 
ততস্তদ্বিজনীকুত্য মন্ত্রিভিঃ সহ নিশ্চয় | 

কৃত্বা বশিষ্ঠো ভগবান প্রাগুকালমকারয়ৎ || ৪৬ || 
শরীর কোৌশলেন্দ্রন্ত তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশ্ত তৎ | 

মন্ত্রয়ামাস সহিতে। মন্ত্রিভিস্তদনন্রং || ৪৭1। 

অনুবাদ। 

স্তীদিগের ভর্তাই বন্ধু, তর্তাই গতি* ভর্ভীই অধি দেবতা, ভর্ভাই পরমধন, 
ভর্ডাই পরিত্র আশ্রম ও ভর্তীই পরিত্র তীর্থ ॥ ৪২ ॥ এই রূপে পতি শোঁকেও 

পুজ শোকে পরম ব্যাকুল।, দীন হৃদয়, ধরাতলে লুষমান?, সকাঁতর] কৌশলা। 

দেবী কুররীর ন্যায় বিলাপ পরায়ণ। হইয়াছেন॥ ৪৩ ॥ ত্হাকে সন্দর্শন 
করিয়] সর্বত্র অবারিত দ্বার কুলপ্ুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ খষি অন্থমতি করিলে 
পর অন্যান্য রাজ মহিষীর1 বল পুর্বরক কৌশল্য। দেবীকে তথা হইতে লইয়! 
যাইবার যত করিতে লাগিলেন ॥। 88 ॥ অনন্তর রাজ মহিলার] অনাথার 

নায় সকাতরাঁও বিলীপ পরায়ণ। সেই কৌশল্য! দেবীকে বল প্রকাশ পুর্ব 
আকর্ষণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন ॥ ৪৫ ॥ তৎপরে ভগবান্ 

বশিষ্ মুনি সেই স্থান জন শুন্য করিয়! মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ গুর্ব্বক এই 
নিশ্চয় করিলেন, যে মৃপতির ওর্ধদেহিক কর্ণের কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা! করিতে 
হইবেক ॥ ৪৬ ॥ তোঁশলেক্্র রাজ। দশরথের শরীরকে তৈলদ্রোণীতে নিবিষ্ট 

কধিয়!, তদনন্তর মন্ত্রিগণ সমভিব্যাছারে মন্ত্রণ! করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ 



৬৮টি, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্তঃ | ৪৩৫ 

উভৌ মাতামহকুলঞ্চিরকালং গ্রতাবিতঃ | 

কখং তরতশক্রত্রাবশনীয়েতাঁমিহেতি বৈ || ৪৮ 

নহি সকরণং রাজ্ছে। রাজপুজৈর্বিন। তদা | 
মন্ত্রিণঃ কতু নহৃন্তি ততো রক্ষন্তি ভূমিপং || ৪৯ | 
তৈলদ্রোণ্যাং বশিষ্ঠেন শয়িতং তং নরাধিপং। 
দষ্টা হুপোহয় মিত্যুক্ত। স্তিয়ঃ সর্ববা বিডুক্ুশ্ডঃ || ৫০ | 
উচ্ছি ত্য বাহুন্ শোকাস্। বাম্পবাণকুললোচনাঃ 

উরঃ; শিরশ্চ জান্ুনি জর্ঃ করতলৈমুহুঃ || ৫১ || 

শশিনেৰ নিশা হীনা ভর্তৃহীনের চণঙ্গন। | 

নবারাজৎ্ তদষোধ্যা € হীন। মহাত্মনা ॥| ৫২ || 

শেশকছুঃখার্তপুরুষা হাহীভূতজনাকুল! | 
প্রস্তচত্বরপথ। বিশ্ুন্যবিপণাপরা || ৫৩ | 

অনুবাদ । 

বন্ছকাল গত হুইল তরত ও শক্রন্ধ এখান হইতে মাঁতাদহ অ|লয়ে গমন 

করিয়াছেন, কোন্ উপায় দ্বার তথা হইতে তীহাদিগকে এখানে আন যাঁয় 

॥ ৪৮ ॥ রাঁজ পুভ্র ভিন্ন রাজার দাহাদি ওর্ধদেহিক কন্মকরণের মন্্রিগণেত 

অধিকাঁর নাই। এই সকল পরামর্শের পরে মন্ত্রিগণের। মহারাজাকে রক্ষা 

করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ বশিষ্ঠ মুনি তৈলদ্রোণীতে মহারাঁজাকে শায়িত 

করিলেন, ইহা দেখিয়া অন্তঃপুর কামিনীর এই রাকা, এই মাত্র বলিয়! সকলে 
উচ্চৈঃন্বরে রোদন করিতে লাগিলেন,আর কিছুই বলিতে পারিলেন নাঁ॥ ৫০ ॥ 
তাহার! ভুক্পযুগল উথ্থিত করিয়া শোকে অভিভূতা, নয়নে দরদরিত ধার] বিলাপ 

করিয়। বারস্বার বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে এব জানতে করতলের আাত করিতে লা- 

গিলেন॥ ৪১ ॥ যেমন শশধর বিরহিত রজনী শোভাহীন।, যন্রপ স্বামিহীন। 

কামিনী শোভাহীন। হয়ঃ সেইরূপ অযোধা1] নগরী ও রাজা দশরথ বিহীনে শোঁভা- 

হীন হইলেন ॥ ৫২ ॥ নগরস্থ সকল লোকেই হাহাকার করিতেছে, সকল 
লোকই শোক ও ছুঃখে মহাকাতির, এবস্তত প্রাণি মাত্রেই অযোধ্যা সমাকুলা 
হইলেন, চন্তবর, পথ, ছিন্গভিন্ন হইল অর্থাৎ লোকের যাঁভীয়াৎ সকল রহিত হইয়] 

গেল, হাট বাঁজার শ্বুশা হইয়] পড়িল ॥ ৫৩ ॥ 



৪৩৬ রামীয়ণৎ । [ ৬৮টি, সর্; | 

হতপ্রভ৷ দ্যৌরিব তাক্করং বিন! ব্যপেতচন্দ্রেব চ নিম্পভা নিশী । 
ররাজ স। নৈব ভূশৎ মহাঁপুরী বিনারুতা তেন মহাঁত্সনা তদা || ৫৪ || 

নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ভূশীত্তমানস। বিগর্য়ন্তে ভরতস্য মাতরং | 

তম্তাং নগধ্যা নরনাথসংক্ষয়ে বিলেপুরার্তী ন চ শরম লেতিরে || ৫৫|| 
তথা গ্রতে মনুজপতাবদ্ুঃখিতে! ন কশ্চনাতবদপি সুপ্রভত্তিহ। 

তদপণ। ব্যপগততভিক্ষুকক্রিয়। বব না! ত্র্যহমনধিশ্রয়। পুরী || ৫৬ || 

উত্যবধষে রামীয়ণে অবোধ্যাকাঞ্ে দশরথসংক্রম ণং 

নাম অষ্টষর্টিতম? সর্গঃ || ৬৮ | 

অনুবাদ | 

এগণমণ্ডলে আদিতাদেব না থাকিলে, যেমন তাহার প্রভা থাঁকে না, নিশানাথ 

সমুদিত না হইলে, যেমন রজনীর শোভা হয় না, সে সময় অযোধ্যা নগরী ও 

মহারাঁজ। দশরথ হীন] হইয়| বীয়। শোভাকে সংষত করিলেন | ৫৪ ॥ রাজ! 

দশরথের মৃত্যু হইলে পর, নেই রাঁজ নগরীতে কিস্ত্রী কি পুরুষ সকলেই যত্পরো- 
নাস্তি কাতর হইয়। ভরত মাতা কৈকেয়ীকে যথোচিত নিন্দ| করিতে লাগিল ও 

অলীম বিলাপ পরায়ণ হইয়| কেহই কোনমত সুখের আহরণ করিতে পারিলন। 

॥ ৫৫ ॥ মহারাজের তাদৃশ অবস্থা হইলে পর, অযোধ্যা নগরে কোন্ ব্যক্তি ন! 
নিম্প,ভ হইয়াছিল? আর কোন্ ব্যক্তিই ব1 দুঃখে ছুঃখিত ন| হইয়াছিল? তথায় 

তিন দিন পথ্যন্ত কেহই হাট বাজার করে নাই, ভিক্ষুকেরাও ভিক্ষা! করে নাই, 

মনুষ্য মাত্রেই আপন২ আহারের অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ৫৬ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহক্রা বালীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
দশরথের সংক্রমণ নামে অব্টষষ্টিতমঃ সর্গ সমাপনঃ॥ ৬৮ ॥ 



৬৯তি,সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ড ৷ ৪৩৭ 

একোনসগুতিতমঃ সর্গঃ | 
ব্যতীতায়াং ভু শর্বধ্যামণদিত্যস্তোঁদয়ে ততঃ | 
সমেত্য রাঁজগুরবঃ সভা মীযুদ্ি 'জীতয়ঃ || ১|| 
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাঁবালিরথ কাশ্যপঃ। 

মার্কগ্ডেয়ো গৌতমশ্চ মৌদ্গাল্যশ্চ মহাষশাঃ || ২ | 
এতে দ্বিজাঃ সহামাত্যৈঃ পৃথপ্বাচসুদৈরয়ন্। 
বশিষ্ঠমেব1ভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিতং || ৩ | 

শর্ধবরী নো ব্যতীতেয় মেক বর্ষশতং বথা | 

শোঁচতাং পুজ্রশোকেন যৃতং দশরথং হৃপং || 5 | 

স্বর্গতশ্চ মহারাঁজে। রাঁঘশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ | 

লক্ষমণশ্চাপি তেজন্বী রামেণ সহিতো৷ গতঃ || ৫ || 
উভৌ ভরতশক্রত্বো কেকয়স্ত পুরঙ্গতৌ | 

ইক্ষাঁকুবংশপ্রতবঃ কে নু রাজ। ভবিষ্যতি || ৬ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর যাঁমিনী গতবতী, দিবাকর সমুদিত হইলেন, তখন রাজগুরু ভূদেবগণ 
একত্র মিলিত হইয়] সকলে রাজসমভায় সমাগমন করিলেন ॥ ১ ॥ বশিষ্ঠ, বাম- 

দেব, জবালি, কাশাক, মার্কগেয়, গৌতম, মৌদগলপ্রভৃতি মহাঁযশস্বী সুনিগণ সকলে 
ভায় মিলিত হইলেন ॥ ২ ॥ এই সকল মহর্ষির। মন্ত্রিগণ সমতিবাহারে 

সম্ম,খীন হইয়া রাজ বংশের কুল পুরোহিত শ্রেষ্ঠতম বশি্ মুনিকে প্রত্যেকে 
পৃথক্ং রূপে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ মহারাঙ্গা দশরথ পুক্র শোকে মৃত্যু সুখে 
পতিত হইলেন, তজ্জন্য আমর এমনি শোঁকে অভিভূত হুইয়াছি, ষে এই একরাত্রি 
৭ত হওয়াতে আঁমাঁদিগের পক্ষে ষেমন এক শত বশুসর ব/তীত হইল বোধ হই- 
তেছে।। 8 || মহারাজ] স্বর্গধাঁমে গমন করিলেন, রামচন্দ্র অরণা সনাতিত 

হইলেন, তেজন্থী লক্ষ্ণও রামচক্দ্রের সহিত বনগমন করিয়াছেন | ৫ 11 তরত 

ও শক্রদ্প দুই ভাই, ইহারা'ও মাতীমহ কেকেযে রাজার ভবনে গমন করিয়াছেন, 

অতএব ইক্ষাকুবংশসম্ভুত আর কে এমন আছে, যে সেই এই অযোধ্যায় রাজ! 

হইবে? ৬ || | 



৪৩৮” রাষায়ণৎ। [ ৬৯তি, সর্গঃ | 

অরাঁজকমিদং রাং বিনাশস্পযান্ততি | 
ইক্ষাকুঃ কশ্চিদেবেহ রাজাম্মাকং বিধীয়তাং || | 
নারাঁজকে জনপদে বিস্ধ্যন্মালী মহীম্বনঃ | 
অভিবর্ধতি পক্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণ। || ৮11 
নারাজকে জনপদে বীজমুষিঃ প্রকীর্য্যতে | 
নারাজকে পিতুঃ পুত্রাঃ সম্যক তিষ্ঠন্তি শীসনে || ৯ || 
নারাজকে পতে ভধ্যা যথীবদন্ুৃতিষ্ঠতি | 

নারাজকে গুরোঃ শিব্যঃ শুণোতি নিয়তং হিতং |॥ ১০ || 
স্বং নান্ত্যবাঁজকে রাষ্টে পুংসাং ন চ পরিগ্রহঃ | 
অরীজকে হ্যাজ্নোহপি প্রভুত্বং ন হি কম্যচিৎ 1| ১১ || 

নারাজকে জনপদে বজ্ঞশীল। দ্বিজাতয়? | 
বিবিধাংস্তম্থতে জ্ঞান্ দস্গুসউ্বঃ প্রপীড়িতাঃ || ১২ | 

অনুবাদ । 

সুতরাঁং এই রাঁজ্য অরাজক হুইল, এক্ষণে বিনাঁশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব ইন্স্মা- 
ফুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে এই অযোধ্যায় আমাদিগের রাজা করিয়া দেউন্ 
|| ৭ || কেননা জনপদ অরাজক হইলে পর্জন্য বিছ্ান্মীলায় পরিম্ডিত 
ছইয়। মহান্শব্দ বিস্তার করতঃ স্বর্গীয় জলদ্বার] পৃথিবীতে বর্ষণ করেন না ৮ ॥ 
অরাজক রাজ্যে কৃষকের ক্ষেত্রে এক মুষ্টিও বীজ বপন করে না, রাজ্য 
অরাজক হইলে পুন্রের| পিভাঁর শাসনে সম্যক্রূপে অবস্থান করে না || ৯|| 
পত্ীদদিগের পতির অনুশীসনে যে রূপ থাক। উচিত, রাজা অরাজক হইলে 
সেরূপ থাকে না, অরাজকে শিষ্যের। সর্বদা গুরুর সমাক্ রূপে উপদিষ্ট ছিত- 
বাক্য শ্রবণ করে না॥ ১০ || অরাজকে জনগণের কি সম্পত্তি কি পতী 
কিছুই রক্ষ। পায় না, দস্াগণের। অপহরণ করিয়! লয়, রাজা অরাঁজকে 

কাহারও প্রতৃত্ব থাকে না, বলিষ্টের। ছুর্ববলকে সর্বদ। পরাভূত করে ।। ১১ ॥ 
রাজ্যে রাজ] না থাকিলে পরম যাঁজ্জিক ব্রাঙ্মণগণ যদিও অশেষবিধ বজ্ঞ 
কর্মের আরস্ত করেন, কিন্ত দস্গারা তাহাতে তাঁহাদিগের বিধিমতে পীড়া দায়ক 
হয় || ১২।| 



৬ষ্টতি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকা্ডঃ! ৪৩% 

নারঁজকে জনপদে কারয়স্তি জনা? সভাং | 

উদ্যানানি চ রম্যাণি প্রপাঃ পুণ্যগৃহানি চ || ১৩ | 
নারাঁজকে জনপদে প্রভূতনটনর্তকাঃ | 
উৎ্সবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্তন্তে জনহর্ষণাঁঃ || ১৪ || 
নারাজকে জনপদে কশ্চিদর্থঃ প্রসিধ্যাতি | 

ব্যবহার! ন বর্তন্তে ধর্ম্মাঃ সজ্জনসেবিতাঃ1| ১৫ | 
বেদান্ নাঁধীয়তে বিপ্রা ন চ বিন্দুতে নির্বৃতিং | 
কথাশীলাশ্চ রজ্যন্তে ন কথাভিররাজকে || ১৬ || 

ন বিবাহীশ্চ বর্তন্তে কন্যানাঁং জনহর্ষকাঁঃ| 

নিত্যেদিগ্নাঃ প্রজাঃ সর্ব ছুঃখিতাশ্চ ভবস্ত্যপি || ১৭ | 

নারাঁজকে জনপদে বিশ্বস্তাঃ কুলকন্যকাঃ | 
অলঙ্কৃতা রাঁজমার্গে ত্রীড়ন্তি বিহরন্তি চ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

জনপদ নৃপতি শুন্য হইলে পর, মানবের কোন সত সংস্থাপন করিতে পারে 
না, আর মনোরম উদ্যান, কি পানীয়শালা, কি পবিত্র দেবালয় কিছুই করিতে পারে 
না] |॥ ১৩ 11 রাজ্য মধ্যে নরপতি ন। থাকিলে নটগণ বা নর্তকেরা কোন উৎ- 
সবস্থানে বা কোন সমাজে সাধুজনের মনোরগুনে প্রবর্তমান হয় ন111 ১৪ ॥| 

রাজধানী রাজশুনা! হইলে কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না, কোন সন্ধিচার 

হইতে পারেনা, সাধু লৌক পরিসেবিত ধর্ম কর্ট্দের অন্ুষ্ঠীনও হইতে পারেন! 
1 ১৫ 1 অরাজক রাজ ব্রাহ্মণের! বেদাঁধ্যয়নে পরাজঙ্খ,খ হয়েন, কেহ কোন 

বিষয়ে স্বাস্থ্যলীভও করিতে পারে, না, কথোপ জীবী স্থকথকেরা সৎকথ। দ্বার] 
আর কাহারে! মনোরপগ্রন করে না| ১৬ ॥ প্রজার সন্তান সম্ততির প্রীতিকর 
শুত বিবাহ ক্রিয়ও সুসম্পন্ন হয় না, সর্বদা উদ্ধিশ্ন চিত্তে 'কালষাপন করে, 
ও সর্বদাই সকলে নান প্রকারে ছুঃখিত হয়।। ১৭ | বাঁজা অরাজক হইলে 

কুল কামিনীরা সমুহ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বিশ্বস্তমনে রাজপথে কাীড়! 
কৌতুকে বিচরণ করিতে পারে না, ও বিহার বাঁসেও কালযাঁপন করিতে সমর্থ 

হয় না|| ১৮ || 
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নারাঁজকে জনপদে বিচরন্ত্যকুতোভয়াঃ | 
কামিনঃ সহ কান্তাভিবিহারোদ্যানভূমিযু || ১৯ | 
নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ কুটুষিনঃ | 
শেরতে বিৰৃতদ্বার৷ বিশ্বস্তমকুতোভয়াঃ || ২০ | 
নারাজকে জনপদে নানাপখ্যোঁপজীবিনঃ | 
পণ্যান্যাদার গচ্ছন্তি দেশাদেশং ভয়খর্দিতাঁঃ || ২১৯ | 
নারাজকে কবিকরণঃ কর্ষন্তি ভয়পীড়িতাঁঃ| 
পশবোহপি ন বর্তন্তে নিত্যং রাষ্টে হরাজকে || ২২ | 
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো৷ বশী | 
ভাবয়ংস্তপসাত্সানং যত্রসায়ংগৃহো। স্বুনিঃ || ২৩ || 

নারাজকে জনপদে যোঁগক্ষেমঃ প্রকণ্পতে | 

ন চাপ্যরাজকং সৈন্যং শক্রং বিজয়তে যুধি || ২৪ || 

অনুবাদ | 

জনপদ মধ্যে নৃপতি ন] থাঁকিলে কামুকলোকের। উদ্যান ভূমিতে নির্তয় চিত্তে 
পর ক্ষান্ত সমভিব্যাহারে বিহার স্থখে বিচরণ করিতে শক্ত হয়| ১৯ | রাজ্য 

অরাজক হইলে পর ধনী লোকের। অকুতোতয়ে বিশ্বস্ত চিত্রেদ্বার উদ্ঘাটিত 

ক্ষরিয়| শয়ন করিয়া থাফিতে পারে না।। ২০ ॥ রাজ রাজ। ন1 থাকিলে 

নানা প্রকার পণ্যোপজীবৰী লোকের] বিক্রেয় দ্রব/য লইয়1 সতগ্ীন্তঃকরণে দেশ 

হইতে দেশান্তরে গমন করে ২১ || রাজ্যে রাজা না থাকিলে কৃষকলোকের! 
সতয়চিত্তে উত্তম রূপে ভূমির কর্ষখ করে না, অরাজক রাজ্যে সকল প্রকার 

পণ্ডও সর্বদা অবস্থান করে না|॥ ২২ || গৃহ বাসী জিতেক্্রিয় মুনিখ্ণ, 
যী্ছার] সায়ংকালে সতত তপস্যা দ্বারা আআকে অদ্বিতীয় পরব্রন্ছে 
সংযুক্ত করিয়] থাকেন, জনপদ নৃপতি শুন্য হইলে পর» আর তাঁহারা তাদৃশ 
আচার করেননা ॥ ২৩ ॥ রাজ্য মধ্যে রাজা না থাকিলে অলন্ধের লাভ 

ও লব্ধের পরি রক্ষণ, কোনমতেই হইতে পাঁরে না, সৈন্য সামন্ত নৃপতি বিহীন 
হইলে সংগ্রামে শত্রপক্ষকে জয় করিতে সমর্থ হয় না| ২৪ |) 
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নদী যথা শুক্কজল! যথ! চাতৃণকং বনং | 
অগোপাশ্চ যথা গাৰ স্তথ। রাই্মরাজকং || ২৫ ॥| 

বিসারথি+ সমুদ্ভন্তৈ বাজিভিঃন্যন্দনো যথ। | 
গচ্ছন বিনাশমাপ্লোতি ভথ। রাট্রমরাজকং || ২৬ | 
নারাজকে জনপদে স্বং বৈ ভবতি কর্তিচিৎ | 
হরন্তি দুর্ববলানাং হি স্বমাত্রম্য বলান্বিতাঃ || ২৭ || 

অরাজকে জনপদে দুর্ববলান্ বলবস্তরাঃ | 
ভক্ষয়ন্তি নিরুদ্ধেণা। মত্স্যাঁন্ মৎস্য। ইবাপ্পকান্॥| ২৮ | 
ব্যুৎক্রশন্তধর্মমমর্যযাদ। নাস্তিক নিরপত্রপা8 | 
ভবস্ত্যরাঁজকে রাষ্ট্রে মানবাঃ ্ুরনিশ্চরাঃ || ২৯ || 
অন্ধং তম ইবেদংস্য। ন্নপ্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। 
রাজ চেন্ন ভবেললোঁকে বিভজন সাধসাধুনী || ৩০ || 

অন্ুবাদ | 

জল শুষ্ক হইয়! গেলে নদীর যেরূপ অবস্থা”এবং ভূণাদি শুন্য হইলে অরণ্যের 
যেমন দশা, গোপাঁলক না থাঁকিলে গোঁদিগের যাঁদৃশ দুরবস্থা হয়» রাজ। ন 

থাকিলে রাজ্যেরও তাদৃশ ছুরবস্থা ঘটে | ২৫ | উৎপথগামী অশ্বগণ দ্বার! 

সারথি শুন্য রথ যাইতে যাইতে যেমন পথিমধ্যে বিপদ গ্রস্ত হইয়। বিনাশ প্রাণ্ড 

হয়, অরাজক রাজ্যের তাদৃশ বিনাশ হইয়া] থাকে || ২৬ ॥ অরাজক রাজ্যে কখন্ 

কোথাও কাহার ধন সম্পত্তি স্থায়ী হইতে পারেনা, কেনন1 অধিক বল শালী 
লোকেরা দুর্বলদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়! তাঁহারদিগের সমুদয় ধন সম্পত্তি হরণ 
করিয়। লয়'।| ২৭ | জনপদ মধ্যে নৃপতি ন] থাকিলে বল সম্পন্ন মানবের] 

নিরুদ্ধেগে সামান্য ছুর্কাল লোকদিগ্রকে অনায়াসে গ্রাস, করিয়! ফেলে, সবল- 
মৎ্ন্যেরা যেমন ছুর্ববল মৎসাদ্গকে আহার করিয়] থাকে ।। ২৮ ॥ যে রাজ 

রাজা নাই, তথাকার জ্রুরাশয় অসদতি সন্ধি নিলজ্জ কার ধর্ম মর্ধ্যাদীর ব্যতি- 
ক্রম উত্পাদন করিয়া নাস্তিক হইয়। উঠে || ২১ ॥ ইহলোঁকে রাজ বদি 
সৎ ও অসতের বিভাগ করিয়। না দেন, তাঁছ1 হইলে' র্ জগৎ অন্ধতম নামক 

স্থানের ন্যায় হইয়া উঠে, অর্থাৎ কে উত্তম কে অধম ইহার কিছুই জান1 যাইতে 
পারেনা ৩০ | 

[ ৫৬ ] 
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দস্যবোহপি ন চ ক্ষেমং রাষ্ট্রে বিন্দন্ত্যরাজকে। 

দ্বাবাদদাতে হোকস্য ঘয়োশ্চ বহবো ধনহং || ৩১ || 

তম্মাদ্রাজৈব কর্তব্য ইচ্ছন্ভিশ্গাত্সনঃ শুতং | 
দ্বিজানাং বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠং মন্ত্রিণো হক্রবন্ || ৩২ ॥ 
জীবত্যপি মহারাজে সহ রাঁজ্জ। বয়ং প্রভো। 
শশসনে তব তিষ্ঠামঃ ন নঃ শাধি তপোধন || ৩৩ ॥ 

বশিষ্ঠ ধর্মাজ্ঞ মহান্ুভাব স নঃ সমীক্ষ্যার্থসি বিপ্রবধ্য | 
কুমারমিক্ষা কুকুলপ্রস্থতং তমাশু রাজানমিহীভিযেক্তুং || ৩৪ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রাঁজপ্রশংস। নাম 

একোনসপগ্ততিতমঃ সর্গঃ|| ৬৯ | 

অনুবাদ | 

অরাজক রাজ্যে দস্থ্যরাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন], যেহেতু ছুস্থাতে 

দ্সযুতেও বিরোধ হয়, দুর্ববল এক দন্ার লুঠিত ধন বলবাঁন ছুই দস্যুতে অপহরণ 
করে, পুনর্ঝাঁর অনেক দন্গ্য মিলিত হইয়া এ দুই দস্থ্যর ধনও হরণ করিয়া 
লয় | ৩১ || অতএব আপনাদ্দিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিতে হইলে একজনকে 

রাজ! কর! কর্তবা, ব্রাঙ্ষণগণের এই কথা শ্রবণ করিয়] বশিষ্ট মুনিকে মন্্রিগণের। 

বলিলেন || ৩২ 1! হে পরতো ! হে তপোধন ! মহারাজ দশরথ জীবিত থাকিতেও 
আমর! তাহার সহিত আপনার পরামর্শের প্রতি নির্ভর করিতাম, এক্ষণেও 
আপনি আমাদিগকে যে হয় অন্থমত্তি করেন।। ৩৩ ॥ হে মহাভাগ! 

হে ধর্মশীল ! হে ব্রাঙ্ষণকুলপাবন ! হে বশিষ্ঠ খষে! আপনি বিবেচনা করিয়। 

ইক্ষাকুবংশে সম্ভ,ত কোন এক বালককে অতি সত্বর এই অযোধ্যায় রাঁজ্যাভিযিক্ত 
করিতে যোগ্য হউন, ৩৪ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্ম বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতা অযোধ্যাকাণ্ডে 
রাজ প্রশংস| নামে উননগুতিঃ তমঃ সর্গ সমাপন || ৬৯ ॥ 

নি 
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সগুতিতমঃ সর্ঃ| 

তেষাং তদ্বচনং শ্রতত্বা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাঁচ তান্। 
সুমন্ত্রপ্রভৃতীন্ সর্ধাঁন্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ || ১ || 
যোইসৌ মাতামহকুলে কুমারঃ শ্রীমতাং বরঃ। 
ভরতো বসতি ভ্রীত্রা শক্রয্েন গতঃ সহ || ২ || 

৫ 

তমিতঃ শীঘ্রগৈর্গত্বা নরাঃ প্রজবিতৈহয়ৈঃ | 

ইহানরন্ত বচনান্গ প্য প্রিয়বাদিনঃ || ৩ ॥ 
ইতি শ্রুত্ব। বচস্তম্মাদ্বশিষ্ঠাদ্রাঁজমন্ত্রিণঃ | 
গচ্ছন্তশ্থিতি সর্ব্বেহথ প্রত্যুচুহ্ন উমানসাঃ || ৪ || 
ততো জয়ন্তং সিদ্ধার্থমশোঁকং চাব্রবীদিদং | 

বশিষ্ঠো জপত্ীং শ্রেষ্ঠে! দতানাহূয় সত্বরং || ৫ || 
পুরং রাজগৃহং গত্থা শীঘ্র প্রজবিতৈহ রৈঃ | 

ত্যক্তশোকৈরিদং বাঁচ্যো ভরতঃ শাঁবনাৎ পিতুঃ || ৬ | 
অনুবাদ । 

বশিষ্ঠ খধি স্ুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণেরও!বামদেব প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণের এতদ্বাকা 

অবণ করিয়া, তাঁহাদ্িগের সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥| শ্রীমান্ রাঞজ- 
কুমার ভরত, যিনি অনুজ ভ্রাতা শক্রত্মের সছিত এখান হইতে গমন করিয়! 

মাতামহকুলে অবস্থান করিতেছেন।। ২ | কোন বিশ্বস্ত দূত যাহার] 
অতি প্রিয়বীদী হয়, অতি বেগবাঁন দ্রুতগামী তুরঙ্গমারূ্ড হইয়! অযোধ্যা 
হইতে তথায় গ্রমন করিয়। রাজাজ্ঞান্লারে তোমাকে লইতে আসি- 

য়াছি এই বাক্যে হর্ষিত করিয়| ভরতকে এখানে আনয়ন করুক্।। ৩ 11 অনন্তর 
রাঁজমন্ত্রীবর্গের] বশিষ্ঠ মুনির এই কথা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়] 
সকলেই প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাশয়! উত্তম আঁজ্ঞ। করিয়াছেন। আপনি অন্থ- 
মতি করুন্, তাঁদৃশ লোকেরা তথায় শীঘ্র গমন করে।| ৪ ॥ তদনম্তর অভি 
জাঁপক খবিপ্রধান বশিষ্ঠ মুনি, জয়ন্ত, ও সিদ্ধার্থ ও অশোক নামে দুতগণকে অতি 

সত্বর আহ্বান করিয়] এই কথ!] বলিলেন।। ৫ || হে দুতগণ! তোমারা 

এখান হইতে প্রকৃই বেগসম্পন্ন অন্খে আরোহণ করিয়! অতি শীঘ্র কেকয় রাঁজ- 

ভবনে গমন করহ, এবং শোক পরিহার পুর্বক ভরতকে বলিবে, যে আপনার 
পিতার অন্থমতি ক্রমে আমর] আঁপনাঁকে লইতে আঁমিয়াছি।| ৬ || 
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আহ স্বাং কুশল পৃষ্টা পিতা অর্ক চ মন্ত্রিণঃ| 
ত্বরাবান্ শীন্রমণগচ্ছ কাধ্যমাত্যয়িকং ত্বয়। || ৭ || 
ন চস্মৈ প্রেষিতে। রামে। ন রাজা স্বর্গতন্তথা | 

গন্থ। ভবস্ভিরাবেদ্যঃ পৃষ্টেরপি কথঞ্চন || ৮ || 
রাঁজাহণণি বিচিত্রাণি ভূষণ্নি বরাঁণি চ। 

শীঘ্রমাদর রাজ্ঞশ্চ ভরতন্ক চ গচ্ছত || ৯ || 

ইতি তে দত্তসন্দেশ। দুতীস্তুরিতমানবাঃ | 
বশিক্কেনভ্যন্বজ্ঞত। যষুঃ শীন্্রপরীক্রম1ঃ || ১ || 

গত্বাথ হান্তিনপুরৎ গঙ্গামুত্তীষ্য বেগিতাঃ| 
পা্শালং দেশমাজগ্ম সুতস্তে কুরুজাজলং || ১১ || 

পুর্ব্বেণ বারুণীং তীর্্বণ কুরুক্ষেত্রে সরস্থতীং। 
সরীতসি চ প্রফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোঁদকা? || ১২ | 

অনুবাদ | 

তাঁহাঁর অন।ময়ন্্ কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহঠকে বলিবে, যে হে মহাশয়! আঁপ- 
নার পিতা] দশরথ ও মন্ত্িগণ সকলে কোন এক অতান্ত প্রয়োজনজনক গুরুতর 

কার্য উপস্থিত হইয়ীছে, একারণ আপনাকে লইতে পাঠাইয়াছেন, অতএব 

আপনি ত্বরান্বিত হইয়া শীঘ্র অযোধ্যায় আগমন করুন্।। ৭ | তোঁমা- 
দিগকে বিশেব করিয়! জিজ্ঞাসা করিলেও তোমর! সেখানে গিয়। কোনমতে 

'ভরতকে বলিও ন| যে শ্রীরানচক্তর বনে গমন করিয়াছেন, ও তজ্জনা মহারাজ! 

পাঞ্চভে তিক মায়াময় দেহ পরিহার করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন | ৮ || 

তোমর। রাজোপগোগ্য বিচিত্র আবরণ» যাঁহ। ভরতের রাজবেশের উপযুক্ত হয়, 

এবং মহা সুল্যবাঁন্ উত্কৃষ্ত অলঙ্কার সকল লইয়! শীঘ্র ভরত সম্গিধানে তথাক়্ গমন 
করছ ৯ 1 বশিষ্ট ঘুনি আদেশ করিলে পর, শীত্র পরাক্রমসম্পন্ন ভুতের] 
মুনি নন্দেশ সংগ্রহকরিয়] সত্বর কেকয় রাজতবনে গমন করিলেন || ১০ || অনন্তর 
গ্রস্থিত দতের] অতিদ্রত বেগে প্রথমতঃ হস্তিন। পুর পাঁর হইয়া গজ1 নদীর অপর 

পারে উত্তীর্ণ হন্, পরে তাঁহারা পাঁঞ্চাল দেশকে অতিক্রম করিয়] কুরুজাঙ্গলে উপ- 
স্থিত হইলেন ॥ ১১ || প্রথমতঃ কুরুক্ষেত্রে পুর্ববাভিমুখগামিনী বারুণী সরস্বতী 

নদীকে উত্তীর্ণ হইয়া» বিকচ কমল পরিশোভিত সরোবর সকল ও বিমল জলপুর্ণ। 
অন্ঠানা! নদী সকলকে || হ ॥ 
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নিরীক্ষ্যমাণা স্তে দুতা জগ্ম্ঃ কার্ধ্যবশাদ্দুতং | 
তে পুণ্যাঁং পীতনলিলাং নানাবিহগসেবিতাঁং || ১৩ || 
সরদণ্ডাং সমুত্তীর্ষয নদী জলচরাকুলাং 
সমুলং চৈত্যমাসাদ্য বৃক্ষং সত্যোপষাচনং || ১৪ || 

অভিগস্য প্রণম্যৈনং ভূলিঙ্গাং বিবিশুঃ পুরী । 
অজকুলাং ততঃ প্রাপ্য বৌোধিনাৎ নগর যযুঃ || ১৫ || 
ততো দেবর্ষিচরিতাং বযুরিন্ডুমতীং নদীং। 
তত্রাভিথম্য সংসিদ্ধান্ বেদবেদাজপারগান:|| ১৬ || 
ব্রাঙ্গণান্ প্রযযুঃ শীন্তর মনুজ্ঞাতাঃ শুভাশিবঃ| 
কথয়ন্তঃ কথাশ্চিত্রা রাঁমলঙ্গমণসংহিত।2 11 ১৭ || 

যযুর্মধ্যেন বাহ্বীকাঁন্ জুদাসাংশ্গোত্তরেণ তু | 
বিষ্কোঁঃ পদং প্রেক্ষমাণা বিপার্খেন চ শাঁলাং || ১৮ || 

অনুবাদ । 

সন্দর্শন করিয়া গমন করিতে লাখিলেন, গুরুতর কার্ধান্থরোদধে ছুতগণে 

দ্রুতগরমনে পুণ্যদাঁয়িনী শীতল সলিলা, অশেষবিধ জলচর বিহগ কুলে পৰি 

সেবিতা॥ ১৩ || ভয়ানক জলচর সন্কল সরদণ্ডা নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়। প্রার্থ- 
নান্ুরূপ ফল প্রদ গ্রামীন লোকের আরাধা সত্যোপযাচন নামে চৈত্য রক্ষের 

মূলতল প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥ গ্রীম্যদিগের আরাধনীয় সেই বক্ষে মুলে গমন 
করতঃ তাহাকে প্রণীম করিয়া! তাঁহার ভূলিঙ্গ নামে নগরীতে প্রবেশ করিলেন । 
অজকুলা নদী প্রাপ্ত হইয়] তদনন্তর বোধিদিখের নগরে গমন করেনা। ১৫ || 

তৎ্পরে দেবর্রিগণ পরিসেবিত ইন্দ,মতী নামী নদীতীরে গমন করতঃ ছুতেরা 

তথায় বেদ বেদাঙ্গ পাঁরগ সিদ্ধ মুনি্ণ সম্িধানে সমাগমন করিলেন || ১৬ || 

দ্রুতগমনে, তপঃসিদ্ধ ব্রাঙ্গণগণ সন্ধানে দুতেরা গমন করিলেন, তাহারা 

তহার্দেগকে শুভাশীব্বাদ প্রয়োগ করিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ সম্বন্ধি চমত্কার কথে]প- 

কথনের অক্কমতি করিলে পর, তথায় ক্ষণেক সেই সকল বিচিত্র! কথা বলিতে 

লাশিলেন || ১৭ 11 পরে ছুতথণ বাহ্নীক দেশের মধ্য দিয়! স্ুদাস দেশের 

উত্তরাহশ দিয়া শাল্সলী নগরীকে বামতাঁগে রশখিয়। অন্তরীক্ষ নিরীক্ষণ করিয়। 

গমন করিতেছেন অধাৎ রাত্রিকালেও বিশ্রীম ছিল না ইতার্থঃ | ১৮ | 
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গিরিব্রজং পুরবরং বিবিশু নঁচিরাদিব | 
সপ্তরাত্রেণ গত্বা! বৈ দুতান্তে শ্রান্তবাঁহনাঃ || ১৯ | 

প্রজাহিতার্থং কুলরক্ষণার্থং 
তত্বু শ্চ বংশস্ত পরিগ্রহার্থং। 

অতিত্বরস্তো বিবি? পুরং তে ৃ 
ততোহত্যয়ুঃ পার্ধিববেশ্ম তুর্ণং || ২০ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোচ্যাকাণ্ডে দৃতপ্রস্থাপনা নাম 
সগ্তুতিতমঃ সর্গঃ || ৭০ || 

অনুবাদ । 

দূতগণে অল্পকাল মধ্)ই গিরিব্রজ নাম পুরধরে প্রবিষ্ট হইলেন সগুদিন 
দিবারাত্রি ক্রনিক গমন করিয়| উদ্দেশ স্থানে উপস্থিত হওয়াতে বাঁহন সকল 

যথোচিত পরিশ্রান্ত হইল ॥ ১৯ ॥ দুতগণ অযোধ্যা বাসি প্রজাদিগের 
মক্গলের জন্য, সু্ধ্য বংশের শ্রীরক্ষ] করিবার জন্য ও প্রভু রাজা দশরথের বংশ 
পরিগ্রহ করিবার জনা, যথোচিত ত্বরান্বিত হইয়া কেকয় রাজ রাজ নগরে প্রবেশ 
পুর্ববক অতি শীঘ্র রাজতবনে উপস্থিত হইলেন | ২০ ॥ 

ইতি চতুর্বরিংশতি সাঁহজ্ম বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ছতগ্রস্থাপন1 নামে সপ্ততিতষঃ সর্গ মমাগপনঃ || ৭০ ॥ 

0০7৮ 
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একসপ্ততিতমঃ সর্গ? | 
যমেব দিবসং দুতাঃ প্রবিষ্টান্তে গিরিত্রজং | 
ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নে দৃষ্টো৷ ভয়াবহঃ || ১ || 

অনিষ্টবেদিনং স্বপ্নং দৃষ্টা চ তরতন্তদা | 
সংস্মরন্ পিতরং বৃদ্ধ মাসীছৎস্ৃকমানসঃ || ২|| 

আলক্ষ্য চাস্তোতসুকতাং বয়স্তাঃ প্রিয়বাঁদিনহ | 

আয়ানমপনেব্যন্তঃ কথাশ্চক্রুরনুত মাঃ || ৩ | 

অবাদয়ন্ জগ্ুশ্চান্যে ননৃতুর্জহনুক্তদ] | 
নাটকান/পরে চক্রুর্যান্তানি বিবিধানি চ || ৪ || 
প্রিয়ৈর্ধয়স্তৈর্ভরত স্তথাঁপি প্রিয়বাদিভিঃ | 

হান্তানি চৈব কুর্বস্ভিরৈবাতুষ্যৎ স্ুদূর্মানাঃ || ৫ || 

অনুবাদ 

দূতগণ যে দিবসে গিরিব্রজ নগরেতে প্রবিষ্ট হইল, মেই দিন রাত্রিযোগে 
ভরত নিত্রীবস্থায় এক ভয়ানক ন্ব্স সন্দর্শন করিয়া ছিলেন || ১ ॥ যখন 
ভরত অশুতশংসী সেই স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়! তদবধি মনে মনে অতিশয় উৎ 
কণ্িত হইয়] বদ্ধতম পিত1 দশরথকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি 

তদবধি অতিশয় অন্যমন1 হইয়] রহিয়াছিলেন 1.২ ॥ ভরতের প্রিয়ন্বদ প্রিয়তম 

বয়স্য গণ সতত তাঁহাকে তাদৃশ উৎ্কত দেখিয়া, তাহার উৎকণ1] দর করিবার 
জন্য সক্গিধানে সর্বদ। উত্তম উত্তম আখ্যায়িক সকল বর্ণন করিতে লাগিলেন | ৩।। 
কোন বন্ধ, বিবিধ বাদ্যোদাম করিতে লাগিলেন, কেহবা নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
কেহব] উদ্মত হাস্য করিতে লাগিলেন, অন্যান্য বন্ধুরা নান! প্রকার হাসা জনক 

নাটকের অতিনয় করিতে লাগিলেন || ৪ || প্রিয়বাদক প্রিয়বন্পসাগণ নান! মত 

হাসা পরিহাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত তরত তখন এমনি ছুর্দনা ছিলেন 
যে তাহার! তাছুশ আমোদ প্রমোদ দ্বার! তরতকে কোনরূপে সন্থষ্ট করিতে 
পারিলেন না] ॥॥ € ॥ 



৪৪৮ রামায়ণৎ। [ ৭১তি, সর্মঃ। 

তমব্রবী্ প্রিয়সখঃ কশ্চিদ্বা থিতমান্স? | 
উপাস্যমানঃ সখিভিঃ কিং সথে ন প্রহৃষ্যসি || ৬ 

সমানসুখছুঃখাঁন! মস্মাকমপি রাঘব | 

ছুঃখমার্তিকরং যৎ তে তৎ খ্যাপরিতুমর্থনি || ৭ || 

ইত্যুক্তে। ভরতস্তেন প্রত্যুবাঁচ মহাঁযশাঃ | 
শৃণুধং যো ময় দৃষ্ট স্বপ্পে। যেনান্মি ছুর্মনাঁত || ৮ || 
দৃষ্টো ময়াদ্য স্বপ্সেন চন্দ্রমাঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ | 
শুদ্ধ সাগরশ্চৈৰ সূর্যে গ্রস্তশ্চ রাছণ। || ৯ || 

অদ্রীক্ষমপি চ স্বপ্পে পিতরং রক্তবাসসং | 

কুষামাণং নরৈর্বদ্ধা দক্ষিণানভিতো দিশং || ১০ | 
পুনশ্গপ্যেনমদ্রাক্ষং স্নেহীক্ং মুক্তমুর্ধজং | 
পতন্তমদ্রিশিখরাদগাধে গোময়ে হদে || ১১ ॥ 

অনুবাদ। 
তদ্দষ্টে তখন ভরতের আন্তরিক কথার শ্রবণ পাত্র কোন এক প্রিয়তম বন্ধু 

তাহাকে বলিলেন, হে সখে ! সকল বন্ধু মিলিত হইয়! তোমাকে সন্তব্ট করিবার 

জন্য নাঁন1 প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেছে, বল দেখি কিছুতেই তুমি সন্তষ্ট 

হইতেছ ন। কেন?) ৬ ॥ হে রঘুনন্দন ! আমরা সকলেই আপনার সুখে 
সুখী ও ছুঃর্খে ছুঃখী হইয়া থাকি, অতএব আমাদিণের নিকট আপনার যে 
ক্রেশদায়ক দুখ উপস্থিত হইয়াছে সে কথ প্রকাঁশ করিয়ায় বল। উচিত 
হয়।| ৭ || প্রিয়বয়স্য এই কথ] বলিলে পর, মঙ্াঁযশস্বী ভরত তখন বলিতে 

লাগিলেন, ছে প্রিয়বন্ধো ! তোমর। সকলে শ্রবণ করহ, আমি রাত্রিতে যে 
এক কুন্বপ্নী দেখিয়াছি, তাহাতেই আমি এতাঁদৃশ ভুর্মনা হইয়া রহিয়াছি 
|| ৮ 11 ছেবয়স্য! আজি রাত্রিতে আমি শ্যপ্পে এই দেখিয়াছি যেন চন্দ্রম| 

পৃথিবীতে নিপতিত হইগ্লাছেন, সাগর শুক হয়া গিয়াছে, এবং দিবাকর রাহু- 
গ্রস্ত হহয়াছেন। ৯ 1 স্বপ্পে আরও দেখিয়াছি, যেন পিত1 আমার রক্ত 

বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, কতক গুলি মন্তুষা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া! দক্ষিণ দিক 

পানে আকর্ষণ করিতেছে | ১০ ॥ পুনর্ধার দেখিয়াছি যেন পিতাতিলে 

পরিগ্রুত হুইয়।৷ কেশপাঁশ মুক্ত করিয়া! পর্বতের শিখর প্রদেশ হইতে গোময়ের 
অগাধ দ্রদে পতিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥ 



৭১তি, সর্গঃ ] অযোধ্যাকাও্ডঃ ৷ ৪৪৯ 

তম্মিন্ নিগ্রমশ্চোনজ্জন দৃষ্টো মে গৌময়াদ্ধ,দাৎ। 
পিবন্ন্জলিন! তৈলং হসমানঃ পুনঃ পুনঃ || ১২ | 
ততন্তৈলোদকং পীত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ | 
তৈলেনাত্যক্তসর্বাঙ্গ স্তলমেব ব্যগীহত || ১৩ ॥ 
পাঠে কাঁঞ্চায়সে চৈনং নিষগ্ং কৃষ্ণবাঁসসং | 

প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদণঃ কষ্ণপিঙ্গলাঃ || ১৪ || 

দুষ্ট রাসতমুক্তেন রথেন চ পিতা ময়া | 

রক্তমাল্যাষধরধরঃ প্রযাতো দক্ষিণাযুখঃ || ১৫ || 

প্রদীগ্ুমস্তস৷ শীস্তং দুষ্বানস্মি পাবকং | 
সীদন্তঞ্চ তদাদ্রণক্ষং পঙ্কে মগ্নং মহাঁগজং || ১৬ | 

বিশীধ্যমাণঃ শৈলেন্দ্রো ভগ্রাশ্ৈত্যমহাদ্রমাঃ | 
স্বপ্নে চাদ্য ময়া দৃষ্টো৷ নিপতংশ্চ মহাধজ? || ১৭ || 

অনুবাদ | 

আর স্বপ্ন দেখিলাম যে পিতা, একবারে নিমগ্ন উন্মগ্ন হুইয়। সেই গোময় হদে 

হইতে উত্থিত হইলেন, পরে হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলি দ্বারা বারম্বার তিল 
তৈল পান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর, অগ্রোমস্তকে সেই তৈল জল 
পুন পুনঃ পান করিতে করিতে তৈলেতেই সর্বাঙ্গ পরিপ্রুত হইয়া, পরিশেষে 

উতৈলেতেই অবগাহন করিতেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর লৌহময় পাঠে উপবিষউ ও কৃষণ- 
বস্ত্র পরিধত দেখিয়া, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ কতক গুলি স্ত্রী মহারাঁজাকে প্রহার করিতে 
লাগিল ॥. ১৪ ॥ এৰং ইহাঁও দেখিলাম যেন আমার পিত] রক্তমাঁলা ও রক্তবন্ত্ 

পরিধান পুর্ববক গর্দদভযুক্ত রথ আরোহুণে দক্ষিণাতি মুখে গমন করিতেছেন 
॥ ১৫ ॥ অনন্তর দেখিলাম যেন প্রদীপ অনল রাশি জল দ্বার নির্ববাপিত 
হইয়| গেল, তৎপরে দেখিলাম এক মহাগজ পঙ্ক মধে) মগ্ন হইয়1 অবসন্ন হই- 

তেছে ॥ ১৬ ॥ পুবর্বার দৃষ্ট ইহল, যেন এক প্রধানপর্কবত]অকল্মাৎ বিশীর্ণ 
হইয়া গেল, ও সকলের আরাধা টৈত্য নামে মহামহীরুহ একেবারে ভগ 
হইয়া পড়িল, অদ্য আমি স্বপ্পে দেখিলাম বেন মহা একেবারে নিপতিত 

হইয়! গেল ॥ ১৭ 1 

[ ৫৭ ] 



৪৫০ রামায়ণৎ ! [ ৭১টি, সর্গঃ। 

এবমেষ ময়! স্বপ্লো দৃষটঃ পাপতয়াবহঃ। 
ব্যক্তং রামোঁহথব। রাঁজ। প্রাণাংন্ত্যক্তা দিবং গতঃ || ১৮ || 
যো হি রাসতযুক্তেন রখেন পরিক্কধ্যতে | 
মর্তযঃ স ন চিরাদেৰ ধ্রুবং যাঁতি যমক্ষয়ং || ১৯ || 
এতন্লিমিত্বং দীনোহহং নাতিনন্দীমি বে বচঃ | 
হৃষটাংস্চ নানুহৃষ্যামি নিন্তয়ন ্ বপ্নদর্শনং || ২০ || 
অস্থানে চাপি সোৎকগং মনে বিহ্বলতীব মে | 
অস্থীনে ব্যথিতশ্চীয়ং দেহে দেহেশ্বরো মম || ২১ | 

হতত্বিষমিবাতআান মপি চাদ্যোপলক্ষয়ে। 

জুগুগ্পামি হি চাআঁন মকম্মাৎ পতিতং যথা || ২২ || 

অনুবাদ 

হেবয়সা! আমি আজি যখন এই পাঁপ ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি, তখন নিশ্চয় 

বৌধ হইতেছে যে শ্রীরামচন্দ্র, না হয় আমার পিতা দশরথ, প্রাণ পরিত্যাগ 

করিয়। স্বর্গে গমন করিয়াছেন । ১৮ ॥ গর্দতযুক্ত রথে যাছাঁকে আকর্ষণ করে 
অল্পকাঁল মধ্যে নিশ্চয় সেই মন্ুযা যমালয়গাষী হয় ॥ ১৯ ॥ এই জন্যই 

আমি এমন ছুঃখিত হুইয়৷ রহিয়াছি, ভোমষাদিগের বাক্যে আমি আনন্দযুক্ত 

হইতেছি না, তোমরা পরম আনন্দিত রহিয়াছ বটে, কিন্তু আমি কেবল স্বপ্প 

দর্শন বৃস্তান্তই চিন্তা করিতেছি, €তোমাদিগকে লইয়! হৃষ্ট হইতে পারিতেছি না 

॥ ২০ || ভর স্থানে আমার মন এমন উৎ্কগিত হইয়া আমাকে ব্যাকুল করি- 

তেছে যে তা বর্ণিবার কথ| নাই। আমার এই জীবাত্বা। য়স্থানেই অবলুষ্ঠিত 

হইয়] রহিয়ীছেন ॥ ২১ ॥ অদ্য আমার জীবাত্বা নিস্তেজব হইয়া রহি- 

মাছে, অকল্মীৎ আমার মনর অলীক শোঁকে পতিত হইয়াছে বলিয়! আমি আপন 

আম্বাকে নিন্দা করিতেছি ॥। ২২ ॥ 



*১তি, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ড ! ৪৫১ 

ইমং হি ছুঃস্বপ্রমহং বিচিন্তয়ন 
সমুত্সুকত্বাদ্ধ্যাথিতোহতিবিহ্বলঃ | 

ন শর্মা বিন্দীমি থা ফ্রুবং তথা 
কিমপ্যনিষ্ং ন চিরাছুপৈষ্যতি || ২৩ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতছুঃস্বপ্রদর্শনৎ 

নাম একসগুতিতমঃ সর্গঃ || ৭১ || 

অনুবাদ! 

হে সখে! আমি এই ছুঃক্বপ্ন চিন্তা করিতে করিতে উক্ত মনে যথো- 
চিত কাতর হুইয়! অতিশয় ব্যথ। পাইতেছি, আমি কোন সুখ 'লাভ'.করিতে 
পারিভেছি ন|, আমার নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে যে অল্পকাঁল মধ্যেই 'সামাদ্িগের 

অবশ্য কোন বিশেষ.অনিষ্ট ঘটন। উপস্থিত হইবে ?0 ২৩ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ভরতের ছুংস্বগ্র দর্শন নামে একসপ্ততিঃতমঃ সর্গ সমাঁপনঃ ॥ ৭১ ॥ 
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দ্বাসগ্ততিতমঃ সর্গঃ | 

ভরতে ক্রবতি স্বপ্পং দূতান্তে শ্রীস্তবাহনাঁঃ। 
প্রবিশ্টাগম্য পরিঘং রম্যং রাজনিবেশনং || ১ || 

সষগচ্ছন্ত রাঁজ্ঞা চ ভরতেনার্থিনস্তদ] | 

রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বেৰ তদুচুর্ভরতং বচঃ || ২ | 
পুরোহিতস্তীং কূশলং প্রীহ সর্ষে চ মন্ত্রিণঃ | 
ত্বরমণণশ্চ নিধ্যাহি কাধ্যমাত্যয়িকং ত্ুয়। || ৩ | 
চেলক্ত্য তু কোটায়ং দেয়া মাতীমহাযর় তে। 
তিআঃ কোট্যস্ত সম্পূর্ণাস্তবেমা নুৰরাত্মজ || ৪ || 

প্রতিগৃহা চ তৎ সর্ব মনুরক্তস্তৃহজ্জনঃ | 

দুতানুবাচ তরতঃ কাঁমৈঃ সংপ্রতিপুজ্য তান্।| ৫ || 
কচ্চিৎ পিতা মে কুশলী বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ| 
কচ্ছিদজ্রীতা মম জ্যেক্ঠো রামে। ধর্মভৃতাস্বরঃ || ৬ || 

| 

ভরত বয়স্যগণ সন্নিধনে এই প্রকার স্বপ্ন বৃত্তীন্ত বলিতেছেন, ইতাবসরে 

অযোধ্যার দুতগণ একান্ত শ্রান্ত]বাহম সমভিন্যাহাঁরে পরিঘদ্বারে অর্থাৎ ফাটকে 

প্রবেশ পুর্বক মনোহর রাজভবনে সমাগমন করিল ॥ ১ ॥ তখন ছুতগণ 

কেকয় রাজ ও নৃপনন্দন ভরতের সহিত মিলিত হুইবা মাত্র অগ্রে নৃপতির চরণদ্বয় 

বন্দন পুর্বক তরতকে এই কথ|। বলিল ॥ ২ ॥ হে রাজকুমার! বশিষ্ঠ 
প্রভৃতি পুরোহিতগণ ও সকল মন্ত্রিগণ, আপনার কুশল সম্বাদ জিজ্ঞীস। করিয়াছেন, 

আর আপনার জন্য এক অত্যন্ত প্রয়োজনজনক কার্ধ্য উপস্থিত হইয়াছে, অতএব 

সত্বর আপনি অযোধাঁয় আগমন করুন্। ৩ ॥ হেনৃপ নন্দন! আপনার 

এই তিন কোঁটি পরিপুর্ণ চেলক আছে, তাহার এক কোটি আপনি মাতাঁমহ 

মহাীরাজকে প্রদান করুন্॥ ৪ ॥ ভরত ভাহাই করিয়। অবশিষ্ট সমুদয় গ্রহণ 
করিলেন, যে সকল বন্ধ, বান্ধব ভরতের একান্ত অন্থরক্ত ছিল, তীহার1 তাহার 

অবশিষ্ট গ্রহণ করিরলেন। অনন্তর ভরত কামনানুরূপ দনিদ্বার গুজ1 করিয়া ছুত- 

গণকে জিজ্ঞীষ। করিলেন । € ॥ হেছুতগণ! আঁমাঁর ব্দ্ধতম পিতা রাজা 

দশরথ কেমন কুশলে আছেন? আমার জ্োষ্ঠ ভাত! ধার্পিক প্রধান শ্রীরামচন্দ্রের 

নকল মঙ্গল বলহ !॥ ৬ ॥ 
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কুশলী লক্ষণশ্চাপিভ্রাত! মে ভ্রাভৃবতৎসলঃ 1 
“কচ্চিৎ স্মরতি মধবমণধ্্যো রামোহলৌ ভ্রাভৃবতসলঃ || ৭ || 
কচ্ছিদস্বা। কুশলিনী কৌশল্য। ধর্দ্চারিণী। 7: 
মাতা রামস্থ ধর্শতচা উর্তুরতপরায় ণা:|| ৮.1 
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মাজ্ঞা লঙ্গণং যা র্যজায়ত | 
শত্রত্রঞ্চ মহাআানমরোগাশ্চাপি মধ্যমা 1৯1 
আতকার্্যপর। চণ্ড! ক্রোধনা নিতযগীর্বিবিত। |. 
কৈকের়ী চাপি মে মগত। কচ্চিৎ কুশলিনী দৃ়ং || ১০ || 
ইতি তে কুশলৎ প্রশ্নং পৃষ্টা দৃতাঃ সষজ্্রমং | 
মন্ত্রসম্বরণং কৃত্বা প্রত্যচুক্টমানসীঁঃ 11 +১১1| 
সর্ধেহ্থেতে কুশলিনো ফেধীং কুশলমিচ্ছি |: 
আহ ত্বাঞ্চ পিত৷ শীদ্রমেহীতি রষুনন্দন || ১২ || 

অনুবাঁদ। 

আমার ভাত বসল অন্থজ জাত লক্ষ্মণ কেমন কুশলে আছেন ? হে ছতগণ ! 

'আখর্ধ্য ভ্রাভৃবৎসল রাজীবলোচন. রামচন্দ্র আমাকে কি স্মরণ করেন£॥ ৭ ॥ 
হে ছুতগণ ! গ্রীরাঁমচন্দ্রের জননী পতিব্রতা ধর্সাশীল! ধর্মচাঁরিণী প্রথম মা] 
কৌশল্যা দেবী কেমন, কুশলে আছেন? ॥ ৮ 1 ধর্ম পরায়ণ] লুমিত্রাদেরী 
মধ্যম মাভা,যিনি মাহাত্সা লক্ক্বণ.ও শক্রত্বুক প্রসব. করিয়াছেন, তিনি কেমন 
কুশলে অধছেন?;॥ ৯ ॥ সতত স্কার্ধয তৎ্পরা5 চগুস্কভাঁবা, ক্রোধপত্বায়ণা,, 

অভিমানে !নিভ্য অভিভূতা* আমার. জননী” কৈকেয়ীদেবী নিরাপদ ফুশলে 

কেমন আছেন? ॥ ১০ ॥ তরত ছুতগণকে এই প্রকার ফুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিলে 
পর, ছুভের। সফস্তুমে মন্ত্রণ। সংগোপন করিয়া! .কপটানম্দে হৃষ্টমানস হইয়! 

প্রত্যুত্তর করিল ॥ ১১ ॥ হে নৃপত্নয়! আপনি খাহণদিনেয় মঙ্গল প্রার্থন। 
করিতেছেন॥ ইহারা সকলেই কুশন আছেন, এবং আপনার ৮ আপনাকে 

' শীত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে অনুমতি করিয়াছেন ॥ ১হ 1. | 
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যদি পশ্ঠসি গন্তব্যং গম্যতামচিরাঁ ততঃ | 

ভূশং হি দর্শনাকাজঙ্গী পিতা তে সহ মন্ত্রিভিঃ || ১৩ |1 

ইত্যুক্তে। তরতে। দু'তৈঃ প্রত্যুবচ বচস্তদা | 
এবং ভবতু গচ্ছামি মুহূর্তং পরিপাল্যতাং || ১৪ | 
দুতানেতাবছুক্তাঁচ ভরতঃ কেবরীস্থৃতঃ । 
দ্ুতসঞ্চোদিতোহুভ্যেত্য মাতীমহমভাষত || ১৫ | 
অযোধ্যাং গরন্তমিচ্ছামি নৃপতে পিতুরাজ্জয়া | 
দুতা হি ত্বরয়ন্তীনে মামন্ুজ্ঞাডুম্ূসি || ১৬ || 

ইতি মাঁতামহন্তেন ভরতেনাতিযাঁচিতঃ।- 
শিরস্কাভ্রায় স শ্নেহাদিদং বচনব্রবীত্ড || ১৭ || 

গচ্ছ তাতান্ুজানে ত্বাং কৈকের়ী স্থপ্রজা তয় | 
1তরং কুশলং ব্রয়াঃ পিতরঞ্চ সমাগমে || ১৮ || 

অনুবাদ। 
যদ্দি আপনার তথায় যাওয়। অবধারণ হয়» তবে শীঘ্র আগমন করুনৃ, যেহেতু 

আপনার পিতা পাত্রমিত্র সমতিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় 

উৎ্কট১ত হুইয়] রহিয়াছেন ॥ ১৩ 1 তখন ভরত ছুতমুখে এই কথা শ্রবণ 

করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হ1 আমার তথায় গমন করা অবধারণ হইল,আঁমি গ্রমন 
করিতেছি, তোমরা মুহুর্ত কাল অপেক্ষ! করহ ॥ ১৪ ॥ কেকর়ী নন্দন ভরত 

ছুতদ্দিগকে এই কথ। বলিয়। তাছাদিগের বচনান্থরৌধে যাঁতামহ সঙ্গিধানে 

গমন পুর্বক ভাহাঁকে বলিলেন॥ ১৫ ॥ হে নৃপতে! স্রিতা অনুমতি 
করিয়াছেন, তাহার অস্থমতান্থসারে আমি অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা] করি- 

ভেছি, এই অযোধ্যা হইতে সমাগত 'ছুভের1 আমাকে অতিশয় ত্বরা করিতেছে, 
আপনি.আমাকে স্বতব গমনের অনুমতি করুন ॥ ১৬ ॥ মাতামহ সঙ্গিধানে 

তরত এই প্রকার আত্ম বিদ্বায় প্রার্থনা করিলে পর, নৃপতি ভরতের মস্তকের 

আত্রাগ লইয়! সন্গেছে এই কথা বছ্সিলেন ॥ ১৭ ॥ ছেতাঁত! হেবগস! আমি 

তোমাকে অচ্মতি করিতেছি, তুমি এখাঁন হইতে ম্বতবনে গ্রমন করহঃ আমার 
তনয়] কৈকেরী তোমাকে লাত করিয়া পুজ্রবতী হুইয়ীছেন। রে বৎস! যখন তুমি 

জনক জনীর সহিভ মিলিত হইবে» ভখন আমাদিগের এখানকার সমুদয় মঙ্গল 
সমাচার ভীহাদিথকে বলিহ॥ . ১৮" ॥ 
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পুরোহিতং তথা রামং লঙ্গনণং মন্ত্রিণস্তথা | 
কৌশল্যাঞ্চ স্ুুমিত্রাঞ্চ সর্ধবং চান্যং সুহজ্জনং || ১৯ || 
তন্মৈ চিত্রা? কুথাঃ শুভাঃ কন্বলান্যজিনানি চ| 
মহাহ্হাণি চবক্াণি দদৌ রাঁজার্থণং ততঃ | ২০ | 

রুক্মনিষ্ষমহজ্রাণি দশ দ্বাদশ চৈব হি | 
মাতামহঃ প্রীতিদায়ং তরতায় দদৌ ধনং || ২১ || 
তন্তামাত্যান্ বহুবিধান্ শুরান্ তক্তিমতঃ শুচীন্। 
দদৌ মতাঁমহঃ প্রীত্যা ভরতন্তান্ুষাধিনঃ || ২২ || 

সহঅমপি চাশ্বানাং দেশ্টাঁনাং বাতরংহসাং | 

দদৌ দশ সহআাণি গজানাং হেমমালিনাং || ২৩ || 
অন্তগহচরান্ পুষ্টান্ ব্যাঘ্রসংহননছ্ধ্যতীন্ 

তীক্ষদংঘ্রীযুধান্ শবরান্ শুনশ্চোপানয়দ্বহুন্।| ২৪ | 

অনুবাদ । 

এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনিকে, শ্ীরামচন্দ্রকে, লক্ষ্মণকে, মন্ত্রিগণকে, কৌশল্যাকে 

স্ুমিতাকে, এবং অপরাপর বন্ধু বান্ধব সকলকেই আমাদিগের মঙ্গল স্বাদ প্রদান 
করিবে ॥ ১৯ ॥ এই প্রকার উপদেশ প্রদানানস্তর নৃপতি ভরতকে চিত্র বিচিত্র 
আস্তরণ, শ্বেতবর্ণ কম্বল, সুদৃশ্য মৃগচর্ম, ও রাঁজসেব্য মহামুল্য বস্ত্রাদি প্রদান 
করিলেন ॥ ২০ ॥ মাতাঁমহ কেকয়রাঁজ প্রীতি পুর্ধবক তরতকে দশ দ্বাদশ সহ 
কুবর্ণমুদ্র/ পারিভোধিক প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥ ভরতের অন্থগমনের 

জন্য বহুবিধ অমাভ্য বলশালী বীরপুরুষ ও ভক্তিমন্ত শুদ্ধ স্ব্ভীৰ লোক সকল 
তি পুর্ব্বক প্রদান করিলেন ॥। ২২ ॥ নৃপতি, বামু সমাঁন প্রজবনশীল 
স্বদ্দেশজাত সহঅ তুরঙ্গ ও বর্ণ ময় মালায় স্থশৌভতিত দশসছত মাতঙ্গ 
ভরতকে প্রদান করিলেন ॥। ২৩ ॥ যাছাঁদিগের ব্যাপ্রের ন্যায় কলেবর 
হপুই এবং সুশোভিত নখ দন্ত অতান্ত তীন্ষ, যৎ্পরোনাস্তি বলবাম্ গৃহের 

অতান্তরেই বিচরণ করিয়া বেড়ায়, এমন পর্বতীয় লারষের অর্থাৎ স্বীকারি 
কুকুর কতকগুলি উপডৌকন দিলেন ॥ ২৪ । 
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রথান্ রত্নুৰিচিত্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতান্। 
গোহশ্বোই্রাসতৈঃ শৃর। ভরতং বান্তমন্যয়ুঃ || হ৫ ॥ 
সমাতামহমবমন্তরা 'মাভূলগ্চ যুধাজিতং। 
রথমারুহ্থ ওুরতঃ শত্রপ্মসহিতে। যযৌ || ২৬ || 

বলেন গুণ্ডো মহত। মহাআ 
মহাধ্যফস্যাঅস মৈরমাত্যৈঃ | 

আদায় শক্রত্রমপেতশক্রং 
যষৌ পুরং স স্বমিবামরেশঃ || ২৭ || 

ইত্যাধে রামারণে অযোধ্যাকাণ্ডে দুতসন্দর্শনং নাম 
 দ্বিসগুতিতমঃ সর্ণঃ || ৭২ || 

অনুবাদ । 

বিবিধ রত সমুহে স্থুসজ্জিত শতাধিক রথ, গে» অশ্ব, উদ্, গর্দত, প্রভৃতি 
পশডগণ তাহাতে যোগ করিয়] তদারোহণে মহাবল পরক্রান্ত নীরপুরুষ সকল ভর- 
তের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ অস্থগ্ধমন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥ শক্রত্্ সমভিব্যাহীরে ভরত 

মাঁতামহ কেকয়.রাঁজীকে.ও যুধাজিত মাতুলকে প্রণামাঁদি 'ঘ্বার1 আমন্ত্রণ করিয়া 

রখ বরা রূঢ় হইয়া অযোধ্য।তি মুখে যাত্র। করিলেন ২৬ ॥ মহাত্ম। ভরত মাঁভামহ 
দত্ত স্বলম্ন অমাত্যগণের সহিত অসংখ্য সাহসসম্পন্ন দল বল কর্তৃক রক্ষিত 

হুইম্ব। শক্র নিবারণ শক্রন্দ্ের সহিত তদ্রপ অযোধ্যা নগরে প্রতি গমন. করিলেন, 
যজ্প দেবরাজ ইন্দ্র উপেন্দ্র সহিত অমরাবতীতে গমন করেন।। ২৭ ॥ 

_. ইতি চতুর্বিিংশতি নাহ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংক্ষিতায় অযোধ]াকাডে : 
দুত সন্দর্শন নামে দ্বিসগ্ততিঠতমঃ সর্থসমাপনঃ 1 ৭২ ||. 
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ব্রিসগুতিতমঃ সর্গঃ | 

স ততঃ প্রাংযুখে রাষ্্রানির্াঁয় ভরতস্তদা | 
জগাম শীঘ্র ছ্যুতিমান্ পিতুরাঁদায় শীসনং || ১ || 
সথাদিনীং দুরপাত্রাঞ্চ তিষ্যক্ শ্রোতসমাঁপগাং | 
শতদ্রমতরচ্ছীমান্ ক্রমেণেক্ফাকুনন্দনঃ || ৯ | 
বীজধানীং নদ তীর্বব প্রাপ্য চাঁমরকণ্টকং | 

সশিলাঁং কর্ধটীৎ তীত্ব? চাঁগ্লেয়ং শল্যকীর্ত্ুনৎ || ৩ || 

সত্যসন্ধঃ পথি গতান্ প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহান্। 

প্রত্যয়াৎ সোমরেশল্ঞ বনং চৈত্ররথৎ প্রতি | ৪ || 
বেদিনীং কারবীং চাব্বীং হৃদিনীং পর্ধবতার্তাং। 
বমুনাং প্রাপ্য সংতীধ্য বলমাশ্বাসয়ৎ তদ। || ৫ || 
শীতীকৃত্য তু যুগ্যানি ক্লান্তাংস্চাশ্বান্ত বাজিনঃ | 
তত্র শ্নাত্বা' চ পীত্বা চ ষধযাঁবাদায় চোঁদকং || ৬ || 

অনুবাদ 
অনন্তর তখন দীপ্তিমান্ ভরত পিতৃ নিদেশ মন্তকে ধারণ করিয়] মাতুলাঁলয় 

হইভে নির্গত হইয়া, পুর্বাভিমুখে অযোধ! নগরোদেশে গ্রতিগমন করি- 

লেন | ১ ॥ ইন্দ্বাকু বংশীয় রাজকুমার শ্রীমান্ ভরত, ক্রমে ক্রমে তির্ধ্যক 
শ্রোতগাঁমিনী হা দিনী অর্থাৎ সিন্ধু, ছুরপাত্রা, ও শতদ্রু নামে নদীত্রয় উত্তীর্ণ 
হইলেন।। ২ || পরে বীজধানী নদী পার হইয়া অমর কণ্টক নামে নদকে প্রাপ্ত 
হইলেন, অনন্তর ক্রমে প্রস্তর সমূহ স্কুলে কর্বটা নামে নদীপার হইয়া, শল্য 
কীর্তন নামে আগ্রেয় পর্বত নিকট আইলেন || ৩ || সত্যসন্ধান্ নৃপনন্দন 

ভরত, পথিমধ্যে অবস্থিত মহোচ্চ শিলাচল সকল সন্দর্শন করিতে করিতে সোম- 

রেশের চৈত্ররথ নামক উপবনের নিকট সমাগত হইলেন | ৪ 1॥ রাজকুমার 

ভরত, পর্বতমালায় পরির্ত বেদিন1, কাঁরবী, চার্কাঁ হ.দিনীঁ ও বমুন| নামে নদী 
সকল প্রাপ্ত হইয়1, তাঁহাদিগকে উত্তীর্ণ হইলেন, তদনভ্তর তথায় টৈন্য সীঁমন্ত- 
গ্রণকে একান্ত পরিআীন্ত দেখিয়1 আশ্বাসিত করিলেন || ৫ | রাজনন্দন বাঁহন- 
গণকে শ্রমশ্ুন্য করিয়! একান্ত পরিশ্রান্ত অশ্ব সকলকে আশ্বীমিত করিলেন? 

এবং ন্নীন পাঁন ভৌজনাদি কর্ত্দ সমাপন করিয়া উদক গ্রহণপুর্বক তথা হইতে 
চলিলেন। ৬ ॥ 

[ ৫৮ 4. 
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রাঁজপুজ্রো৷ মহাঁবাহু রতিতীক্ষোৌপশোভিতং | 
ভদ্রং ভদ্রেণ যাঁনেন মারুতঃ খমিবাত্যয়াহ | ৭ || 

হিরণৃতীমপি নদী সুততীর্যযাহিস্থলে পুরে | 
তোরণং দক্ষিণেনৈব বারণস্থলমভ্যয়ৎ || ৮ || 

ততে। বং প্রষয়ৌ গ্রামং দশরথাত্মজঃ| | 

তন্মিন্বিত্ব! তাং রাত্রিং প্রাংমুখঃ প্রষযৌ ততঃ || ৯ || 
উদ্যণনমুর্জিহানায়।ঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ| 
ভদ্রং শালবন ছুর্ণং সমতীত্য ত্বরণন্বিতঃ || ১০ || 

অথানুজ্ঞাপ্য ভরতে। বাহিনীং চতুরঙ্িণীত | 
ততঃ শীন্্রতরং প্রায়াছুত্তীধ্যোত্তরিকাঁং নদীং || ১১ | 

সরিতোহন্যাশ্চ বিবিধাঃ সন্ততার ত্বরাঘ্িতঃ | 

সপুষ্পর্ধাং সমাসাঁদ্য কুটিলামভ্যবর্তত || ১২ || 

অনুবাদ । 

আজান্লম্বিত মহ| বাহু নৃপকুমার ভরত, আকাশমগুলে বায়ু যেমন ধাবমান 

হয়, তদ্রপ পবনপদাঞ্চিত অশ্বযোজিত বিচিত্র চিত্র শৌভিত যানারোহণে মহা- 

বেগে গমন করিতে লাগিলেন, ॥ ৬ ॥ হিরণৃতী নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়] 
অহিস্থল নামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, তথায় নগরের তোঁরণকে দক্ষিণাবর্তন 

দ্বার! প্রদক্ষিণ করতঃ বাঁরণস্থল নামে প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন 
|| ৮ || অনন্তর দশরথ কুমার ভরত, বরথগ্রামের অভিমুখে আগমন করতঃ 

তথায় সেই রাত্রি অবস্থান করিয়! প্রভাতে পুর্বাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন 
| ৯ ॥| কমে উর্জিহানানগরীর উপবন প্রাপ্ত হইলেন, যে উদ্যানের মহীরুহ 
সকল অত্যন্ত প্রিয় দর্শন সেই স্থুদৃশ্য প্রিয়ক ভদ্র শালবনকে তরত সত্বর গমনে 
অতিক্রম করিয়া চলিলেন।। ১০ || অনন্তর ভরত, চতুরঙ্গিণী দেনাদিগকে 
গমনের জন্য অঙ্গুমতি করিয়া] শীত্রতর নদ প্রণগ্ড হইয়] তাহার পর পারে থিকা, 
প্ুবর্বার উত্তরিকা নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়] দ্রুততর গমনে প্রস্থান করিলেন 

|| ১১ | সত্বর গমনে ভরত অনান্য অশেষ বিধ নদী নদ সমুহ উত্তীর্ণ হইলেন, 
পরে আবর্ত সঙ্কুল। সপ্তম্পর্ধ| নদী প্রাপ্ত হইয়| তাহারও অপর পারে উত্তীর্ণ 
হইলেন ॥ ১২ এ 
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ত্মাদত্যেত্য লৌহিত্যে ততারাথ কপপীবতীং | 
$একশালে স্থাগুমতীং বিমতে গোঁমতীং নদীং || ১৩ | 

কলিঙ্গনগরেহতীত্য ঘনং শালবন ততঃ| 

ক্ষিপ্রমভ্যাষষৌ দূরা দপরিশ্রীন্তবাহনঃ || ১৪ || 
গৌঁমতীমতিতঃ সায়ং নানাদ্বিজসমাকুলাং | 
তত্র তাং রজনীং নীত্ব। প্রভাতেহভুযুদিতে রবৌ || ১৫ || 
অযোধ্যাঁং মন্তুন। রাঁজ্ঞ। স দদর্শ নিবেশিতাং | 

সংতীধ্য গোঁমতীং তুর্ণং ভরতে। দীনমানসঃ || ১৬ || 
তাং পুরীং পুরুবব্যান্ঃ সপ্তরাব্রোষিতঃ পথি | 
দৃষ্টাবোধ্যামুবাচেদং সারথিং রথিনাং বরঃ || ১৭ || 
নাতিগ্রনৃষ্ট চেফ্টীস। বযোধ্য। দৃশ্ঠতে পুরী । 
প্রমানোপবনোদ্যান। হতত্বিড়িব সারথে || ১৮ | 

অনুবাদ । 
অনন্তর তথা হইতে গমন করিয়া লৌহিত্য প্রদেশে কপীবতী নান্গী নিন্বগ। 

পার হইলেন, এক শালদেশে স্থাণুমতী নদী ও বিমত দেশে গোঁনতী নাম্সী নদী 
উত্তীর্ণ হইলেন ।। ১৩ ॥| তদনন্তর নৃপতনজ্জ তরত* কলিঙ্গ নগরের নিবিড় 
শলবনকে অতিক্রম করিয়া আইলেন, এত ছুরদেশ হইতে আগত হইলেন 
তথাপি তাঁহার বাহন অশ্ান্তঃ সই অপরিশ্রান্ত বাহন আরোহণে অতি সত্বর 

গমন করিলেন | ১৪ ॥| সায়ংকালে বহুতর ব্রাঙ্গণগণ পরিসেবি তা গোমতাঁ 

নদীকে প্রাপ্ত হইয়া] সন্ধ্যা বন্দনাদি করতঃ ভরত সেই রাত্রি তধায় অবস্থান 
করিলেন, পরে রজনী প্রভাত] দিবাকর সমুদ্দিত হইলে || ১৫ || তরভ অতি 

সত্বর গোমতী নদী পার হইয়! মহামান্য সন্থুমহাশয় কর্তৃক সংস্থাঁপিত অযোধ্যা] 
নগরীকে অতি ছুঃখিতমনে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ | রখীপ্রধান 

পুরুষোত্তম ভরতঃ পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি অতিবাঁহন করিয়া পরিশেষে সর্কবোৎ- 
সাঁহ বর্জ্জিতা অযোধ্যা নগররীকে দেখিয়া সারথিকে এই কথ! জিজ্ঞাঁস| করি- 
লেন ॥ ১৭ ॥ হেস্ত! এই অযোধ্যা নগরীকে বিষ॥1 দেখি তেছি, এখানে কাহা- 

রই মনে আনন্দ নাই, সকলেই বিমর্ষ প্রাক়,আপন আপন কর্তব্য কর্দের অন্ুষ্ঠানে 

পরাঙষুখ হইয়| রহিয়াছে,উপবন, ও উদ্যান সকল শ্লান হইয়। রহিয়াছে, অযো- 

ধ্যার কোঁন শোভাই নাই, সম)ক্ দীপ্ডি রিতা রোধ হইতেছে || ১৮1 



৪৬৩ রামায়ণ । [ ৭৩তি, সর্গঃ | 

যস্বতিগডণসম্পনৈর্ধবদবেদাঙ্গপাঁর গৈঃ | 
ঘ্বিজৈর্ববহুভিরাঁকীরণ। রাজর্ষিবরপালিত। || ১৯ | 

অধযোধ্যায়াঃ পুরা ঘোবে৷ দ্ুরাদেব জনোস্ভবঃ | 
শ্রয়তে সাগরস্যেব মথ্যমানক্য বাযুনা | ২০ || 

সোহদ্য ন শ্য়তে কম্মা দযোধ্যায়াং জনস্বনঃ | 

গতশ্রীরিব মে ভাতি কেনাষোধ্য। মহাপুরী ॥| ২১| 
উদ্যণনানি বিচিত্রাণি মুদা। প্রক্রীড়িতৈর্জনৈঃ | 
আ'কীর্ণানুযুপলক্ষ্যন্তে তানি নাদ্য যথ। পুরা || ২২ | 
অরণ্যতৃতং পশ্ঠামি নগরোপবনং পিতুঃ। 
শুন্যোদ্যানবনোদ্দেশং নরনারীবিবজ্জিতং || ২৩ || 

নযাঁনৈরদ্য দৃশ্থন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ| 

নি্যান্তঃ প্রবিশন্তে বা জনাঃ পুরনিবামিনঃ || ২৪ || 

অনুবাদ | 

এই অযোধ্যা নগরী রা'জর্ষিপ্রধান কর্তৃক প্রতিপাঁলিতা, সতত যাঁজ্জিক, বেদ 

বেদাঙ্গ পারদর্শী অশেষ গুণগণে ভূষিত খষিগণ কর্তৃক পরিরত1 থাকিত॥| ১৯ || 
বাযুদ্ধারা মথ্যমীন সমুদ্রের কল কল ধ্বনির ন্যায় দুর হইতে এই অযোধ্যা 

নগরীয় জনগণের কোলাহল শব্দ শুনিতে পাওয়! যাইত!) ২০ ॥ সেই 

অযোধ্যাতে অদ্য কেন লোৌকের কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইতেছি না» কিহেতুই 

ব1 মহানগরী অযোধা] ভ্রষ্ট প্রীকারন্যায় অদ্য বৌধ হইতেছে? |॥ ২১ || পুর্বে 

পুর্বে অযোধ্যাবামি লোকের। মনোহর উপবন মধো আনন্দে ভ্রমণ করিত, এবং 

সকল উদ্যানই জনগণে আকীর্ণ থাকিত, অদ্য কেন সেরূপ কিছুই দেখিতেছিনা 

॥ ২২ || হে সারথে! নগরস্থ পিতাঁর যে সকল উপবন, ডাহা কেবল 

অরণ্যের নায় দেখিতেছি, কানন প্রদেশ সকলে অর্থাৎ উদ্াান প্রদেশে না 
নারীগণ না পুরুষেরাই আছে, যেন উদ্যানের চাঁরি দিক শুন্য জ্ঞান হইতেছে 
॥। ২৩ ॥ পুরবাসি লোৌকের। ন1 যানারোহণে না মাতঙ্গ আরোহণে না 

অশ্ববরোহণে রাজভবনে গমন করিতেছে না তথা হইতে বহির্গত হইতেছে? অদ্য 

আমি উৎসাহ বর্জিত সকলকে স্তব্ধ প্রায় দেখিতেছি।| ২৪ ॥| 



৭৩তি, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাওঃ ৷ ৪৬১ 

অনিষ্টান্যেৰ পশ্ঠামি নিমিতান্যদ্য সর্বশঃ | 

কেনাপি চ শরীরং মে ব্যথতে চাদ্য সারথে || ২৫ || 

ইতি ক্রবন্সেব বচে। ভরতঃ শ্রান্তবাহনঃ। 
বিবেশ তাং পুরীং রম্যং ছবাঃস্থৈই সংপ্রতিপুজিতঃ || ২৬ || 
স ত্বনেকাগ্রহদয়ো ঘ্াঃস্থং সংপুজ্য তং জনং | 

স্ুতমশ্বপতিং ক্লান্ত মব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ || ২৭ || 

শ্রুতা নে যাদৃশাঃ পুর্বং বিনাশ পৃথিবীক্ষিতাং | 
আকারান্তামহং সর্বানিহ পশ্ঠামি সারথে | ২৮ || 
মলিনং চাশ্রপুর্ণাক্ষং দীনং ধ্যণনপরং কশং| 
সন্ত্রীপুংসং প্রপশ্ঠামি জনমুৎকাঁততং পুরে ॥ ২৯ || 

ইত্যেবমুক্তা ভরতঃ সুতং তং দীনমাঁনসঃ। 

অনিষ্টাংস্তানয়োধ্যারাং দৃষ্টাকারান্ নৃপাত্যয়ে || ৩০ || 
অনুবাদ । 

ছে সারথে ! অদ্য আমি চতুর্দিকে কেবল অমঙ্গল কারণ অনিষ্ট সকল 
নিরীক্ষণ করিতেছি, অদ্য আমার মন প্রাণ ও দেহ কেন অতিশয় ব্যথিত হৰই- 

তেছে? ॥ ২৪ ॥ একান্ত পথ পর্যাটনে পরিশ্রান্ত যানারোহণে ভরত এই 
কথ। বলিতে বলিতে দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, এবং দ্বারিগণ কর্তৃক সম্যক 
পুজিত হইয়! মনোহর পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন | ২৬ ॥ রঘুনন্দন ভরত 

একান্ত ব্যাকুলিত মনে দ্বারদেশে দ্বারবানকে সমাদর করিয়। অশ্বপ্রেরক সারথিকে 

পরিশ্রান্ত দেখিয়া এই কথ] বলিলেন || ২৭ ॥ হেসারথে! আমি পুর্ববকান্লে 
শুনিয়াছিলাম যে রাজাগণের বিনাশ হইলে পর রাজ্য ও রাজধানীর যাদৃশী 
অবস্থা ঘটিয়! থাকে, অদ্য আমি অযোধ্যার সেই রূপ, সকল অবস্থা সন্দর্শন 
করিতেছি || ২৮ 11 হে সারথে! নগর মধ্যে সকলেই মলিন বেশ, ও 

নয়নে দরদরিত ধারা বহিতেছে, সকলেই দীন হীন প্রায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, ও 
য্পরোনান্তি কুশতর হইয়াছে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই আমি অদ্য উৎকণ্ঠিত 

দেখিতেছি | ২৯ || নৃপতি বিনাশ জন্য যে সকল অবস্থা ও অনিষ্ট ঘটে, সেই 

সকল অবস্থীন্বিত। অযোঁধ্যাকে ও সেই রূপ অনি চিহ্ম সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত 

দীনমন] হুইয়। ভরত এই প্রকার নান] কথ। লারথিেকে বলিতে লি ৬৪০ এ 



৪৬২ | রামায়ণৎ । [ ৭৩তি, সর্গঃ| 

অং শ্রন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং 
রজোহরুণদ্বারকবাটযুক্তাং 

ৃষ্টী পুরীং দীনজনান্কীর্ণাং 
শোকেন সংপুর্ণতরে। বভূৰ || ৩১ || 

বুনি পশ্ঠন মনসোতপ্রিয়াণি 
বান্যন্যদা নাস্ত পুরে বতৃবুঃ | 

অবাঁকশির! দীনতরো। মনন্বী 
পিতুর্মহাআ। সবিবেশ বেম্ম || ৩২ | 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে ভরতপুরপ্রবেশে নাঁম 

ব্রিসগুতিতম$ঃ সর্গঃ || ৭৩ | 

অনুবাদ। 

নগর মধ্যে কি চতুষ্পথে কি গৃহে কি পথে কোথাও মাঁনবগণের তাঁদৃশ চলাচল 

নাই, দ্বারের কবাঁট নকল ধূলি সম্মহে অরুণ বর্ণ হুইয়াগিয়াছে, সকল লোকই 
দুঃখিতান্তঃকরণে কালযাপন করিতেছে, অযোধ্যার এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে 

রাজকুমার ভরত শোকসাগরে নিমগ্র হইলেন ॥ ২১ ॥ মহাত্ম| ভরত অন্য 

সময়ে যে সকল অশুভ কখনও অযোধ্যায় সম্দর্শন করেন নাই, সেই সকল 

বিবিধ অপ্রিয় সন্দর্শন করিতে করিতে অধোঁবদনে ছুঃখিতান্তঃকরণে পিতার ভবনে 

গিষ্সা প্রবেশ করিলেন || ১৩২ ॥| 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাহত্রয বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্াকাণ্ডে ভরতের 
অযোধ্যাপুরঃ প্রবেশ নামে ত্রিসগুতিতমঃসর্গঃ নমাপনঃ || ৭৩ | 

স্প্প00- 



৭৪তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডতঃ! ৪৬৩ 

্ চতুঃসগু তিতমঃ সর্গঃ | 
মহেন্দ্রতবনপ্রখ্যং শ্রীমদভূতদর্শনং | 

প্রবিশ্ত ভবনং সোহথ পিতরং নাভ্যপশ্থত || ১ || 
অনীক্ষমাণঃ পিতরং স তত্র পিতুরালয়ে | 

জগাম নিঃস্থত স্ততে৷ ভরতো মাতুরালয়ং || ২ || 
তমত্যাগতমাঁলোক্য কৈকেয়ী ভরতং তদা। 
উৎপপাতাসনাৎ তুর্ণং হর্ষেণোৎফুললোচন৷ || ৩ | 
স প্রবিশ্ঠ তু তদ্ধেশ্ম মাতুরুৎ্সুকমানসঃ| 

জগ্রাহ পাদৌ ভরতঃ শিরসাঁবনতে। বশী || ৪ || 
তং স৷ মুর্ধন্যুপাপ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতং | 
তরতং ,চোপবেশ্বাঙ্কে সংপ্রষ্টুমুপচক্রমে || ৫ || 

প্রাপ্তোহনি কতিথেনাহ্রা মাতামহপুরাৎ স্থত।| 

নুখেনাভ্যাথতঃ কচ্চিৎ কচ্ছিদপ্যপরিশ্রমঃ || ৬ || 

অনুবাদ। 

অনন্তর নৃপতিকুমার ভরত, মহেত্্র ভবনের ন্যায় অশেষ শোভাঁয় সুশোভিত 

সুদর্শন নৃপতি' নিকেতন প্রবেশন পুর্ব্বক পিভাকে দেখিতে পাইলেন ন।॥ ১ ॥ 

যখন তরত সেই পিতৃ ভবনে পিতার দর্শন না পাইলেন, তখন তথা হইতে 

বহির্গত হইয়া, আপনার জননীর শয়ন গুছে গ্রমন করিতেন ॥ ২ || কৈকেন্ী 

প্রিয্পুক্র ভরতকে সমাগত হইতে দেখিয়া তখন আনন্দ বিস্ফারিত লোচনে অতি 

সত্ব আসন হইতে উত্থিত .হইলেন।। ৩ ॥ ন্িতেক্দ্রিয় ভরত, উৎক্ঠিত 

সনে মাড় তবনে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকদ্বার জননীর চরণদ্বয় গ্রহণ 

করিলেন || ৪ ॥| কৈকেম়ী ভরতের মস্তক আত্্ীণ লইয়া তীহাঁকে গাঢতর 

আলিঙ্গন করতঃ ক্রোড়ে বসাইয়া ক্রমে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞীল। করিতে আর্ত 
করিলেন || ৫ ॥ ছেবৎসতরত! তুমি মাতামহের গৃহ হইতে কত দিনে 

এখানে উপস্থিত হইলে? পথে তুমি ফেমন সুখে আমিয়াছ? পথে আনিতে 
তোমার কোন ক্লেশত হয় নাই? ॥ ৬ ॥ 



৪৩৬৪ রামায়ণৎ । [ ৭৪তি, সর্গঃ| 

কচ্ছিৎ কৃশল্যাধ্যকন্তে যুধাজিন্মাতুলস্তথ। | 

সুখমস্থ্যমিতঃ কচ্চিৎ পুক্র মাতামহে কুলে || ৭ | 
ইতি পৃষ্টোহ্থ কৈকেয়্যা ভরতো। দীনমানসঃ | 
শশংস মাতুঃ স ক্ষিপ্রং গমনাগমনক্রমং || ৮ || 
অদ্য মে দিবসাঃ সপ্ত নিঃস্ৃতন্ত গিরিব্রজাৎ | 
অস্বায়াঃ কুশলী তাতে৷ যুধাঁজিনাতুলশ্চ মে || ৯ | 
যন্ধে প্রীতিধনং দত্তং ভূরি মাতামহেন বৈ। 
পথি তচ্ছণন্তমুৎস্জ্য ততোহং শীন্ত্রমাগতঃ || ১০ || 

রাজ্ঞানুপ্রেষিতৈদু তৈ স্তর্ঘযমীণন্তুরান্থিতঃ | 
যত ত্বাং প্র্্মিচ্ছামি তন্মমাখ্যাতুমহসি || ১১ || 

অনুবাদ | 

হেপুভ্র ভরত! কেমন তোমার মীতামহ মহাশয় কুশলে আছেন? তোমার 
মাঁতুল যুধাঁজিতের কিরূপ মঙ্গল? তুমি মাঁতীমহ কুলে কেমন সুখে 

বাঁস করিয়াছিলে? ॥ ৭ ॥ কৈকেয়ী জননী এই সকল কথা জিজ্ঞাস করিলে 
পর অতি দুঃখিত মনে মাত সন্গিধানে সত্ব্ধ বচনে গমনীগমনের আদ্যোপান্ত 

সকল রত্তান্ত বর্ন করিতে লাঁখিলেন ॥। ৮ 11 হেমীতঃ! অদ্া সণ্ড দিবস 

হুইল আমি গিরিব্রজ নগর হইতে বহির্ণত হইয়াছি, আপনার মাতার কুশল 

এবং আমার মাতামহ মহাশয় স্বচ্ছন্দে আছেন, ও যুধাজিত মাতুল মহাশয় 
স্থখে আছেন॥ ৯ ॥ মাঁতামহ মহাশয় আমাকে যে অপরিমিত পারিতো- 
ষিক সম্পত্তি প্রদ্দান করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে অন্থচরের একান্ত পরিশ্রান্ত হও- 
যাতে পথে রাখিয়! এখানে শীঘ্র আলিয়। উপস্থিত হইয়াছি॥ ১০ ॥ মহারাজ! 

যে সকল অন্থচর স্কুত আমাকে আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার 
পথিমধ্যে আমাকে বার বার ত্বর1 করিয়াছে, আমিও ত্বরান্বিত হইয়া আনিয়ছি, 
এক্ষণে আমি আপনাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি তাহার প্রতুত্তর প্রদান 
করিতে যোগ্য হউন । ১১ ॥ 



৭৪তি, সর্গঃ |] অযোধ যাকাণ্ডঃ! ৪৬৫ 

ন যথাঁবহ পুরমিদং হউপৌরজনাঁৰৃতং | 
কম্মাদদীনজনাকীর্ণং লক্ষ্যতে বিগতন্ত্যুতি || ১২ | 
নিরুৎ্সাহং নিরানন্দং বিরতাধ্যয়নস্বনং | 

কম্মাচ্চ মাং রাজমার্গে জনে নাদ্যবভিতাষতে || ১৩ || 

পিতরঞ্চ ন পশ্যামি কেনাদ্য ভবনে স্বকে। 

কিম্বা ভবেঙ্জাতোহস্বায়াঃ কৌশল্যায়া নিবেশনং || ১৪ 1 
বর্জিতং শয়নীয়ৎ তে ভর্তা কেনাদা হেতুনা | 
অপ্রহ্ৃষ্টো জনশ্চগারং কেন বা ব্রহি তন্মম || ১৫ || 

অস্ব রাজ স যত্রান্তে তত্রাহং গন্তমুৎখসহে |. 
ন হি শর্ীধিগচ্ছামি তমদৃষ্টা নরাধিপং || ১৬ || 
ইতি ক্রবাঁণং ভরতং কৈকেয়ী প্রত্যতাষত। 
নির্লজ্ঞ। দারুণং বাক্যমপ্রিয়ং প্রিয়সংহিতং || ১ || 

অনুবাদ | 

পুর্বে এই অযোধ্য! নগরীতে সমুদয় পুরবাসী জনগণকে আনন্দিত দেখিতাঁম, 
অদ্য কি জন্য সকলকে দুঃখিত দেখিতেছি? হে মাঁতঃ! ছুঃখিতঙজনে আঁকীর্ণ এই 
নগরের কোন শৌভাই নাই || ১২ || কাহার উৎসাহ নীই, সকলেই নিরখনন্দ 

হইয়] কেন রহিয়াছে? আর বেদাধ্যায়নের শব্ধ শ্রবণ গোচর কেন হইতেছে না? 

কি জন্যই 'ব1 রাজপথে আমাকে আমিতে দেখিয়া! অদ্া অযোধ্যাবাঁস জনগণে 

সম্তাষণ করিলেক না?1| ১৩ || অন্য কিহ্েতু পিতৃগবহে পিতাকে সন্দর্শন 
করিলাম ন1? পিতা কি কৌশল্/াষাতার গৃহে গমন করিয়াঁছেন।| ১৪ || কি 
জনা পিত। অদ্য আপনার শয়নীয় স্থান পরিত্যাগ করিক্সীছেন? কি কারণেই ব1 

নগরের সফল লোক বিষণ্ন হইয়! রহিয়াছে? ছে জননি! আপনি আমাফে 
ইহার বত্তান্ত কি বলিতে পারেন? || ১৫ 1 ছে অদ্ব!ম়হাঁরাঁজা পিতা যেখানে 

আছেন, সেই স্থানে গমন করিতে আমার একান্ত অতিলীষ হইতেছে, আম যত- 
ক্ষণপর্ষ্যন্ত পিতাকে দর্শন মা করিতেছি, ততক্ষণপর্বান্ত আমি কোন স্ুখলাঁভ 
করিতেছি না।| ১৬ || ভরত এই প্রকার কথা বলিলে পর লঙ্জাহীনল। কৈকেরী 
নিদারুণবাক্ো তাহার কথাঁর গ্রতুত্তরঃপ্রদান করিলেন, কিন্ত ফেই নিদারুণ আপ্রক্ক 

কথাকে তখন তিনি অত্যন্ত প্রিয় বোধ করিয়াঁই বলিতে লাগিলেন || ৯ ॥| 
[ ৪৯ ] | | 



৪৬৬ রামায়ণৎ | [৭৪তি, সর্গঃ। 

স্বর্গং গতো মহারাজঃ পিতা! তে সুক্ুতৈঃ শুভৈঃ| 
ত্বয়ি রাজ্যং বিস্জ্য স্বং পুজ্রশোকপরিক্ষিতঃ || ১৮ || 

ইতি শ্রুত্ব! বচো মাতুর্ভরতো দারুণাক্ষরং | 
পপাত সহস৷ ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রমঃ || ১৯ || 
স ভূমৌ বিনিপত্যেদং বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ | 
হা কফটং স্বর্গতো রাজা কথং কেন চ হেতুনা || ২০ | 

যৎ পুরা তেন মে পিত্রা শয়নং ভাত্যলংক্কৃতং | 
তদদ্য রহিতং তেন শ্রিয়। হীনং ন রাজতে || ২১ || 

মজ্জিজ্ঞাসার্ধমপি বা যদি তেইতিহিতং মৃষা |] 

প্রসীদাস্ব ভূশশর্তোহহং শংস মে কগতে। নৃপঃ || ২২ ॥ 
ইত্যার্তৰপং ভরতং পিতৃর্দর্শনলালসং | 
কৈকেয়ী পতিতৎ ভূমাবুণ্থাপ্যেবং বচোহব্রবীঞ্জ || ৯৩ | 

অনুবাদ । 

হে পুত্র! ভরত ভোমাঁর পিতা! মহারাজা দশরথ জোষ্টসন্তান শ্ারামচক্দ্রের 
শোঁকে একান্ত ক'তর হুইয়! তোমার হস্তে এই স্বকীয় সামীজ্যের ভাঁর সমর্পণ 
করতঃ চিরসঞ্ষিত স্থৃকৃত সহকাঁরে তিনি স্বর্পুরে গ্রমন করিয়াছেন || ১৮ ॥ 
ভরত জননীর মতখে এই নিদারুণ বচন শ্রবণ করিয়। ছিন্নমূল দ্রমের ন্যায় সহস! 

ভূমিতলে নিপতিত হুইলেন।। ১৯ | ভরত ভূমিতলে নিপতিত হইয়া 
ব্যাকুলিত চিত্তে বিলাপ করিয়। বলিতে লাখিলেন। হন মাতঃ ! পিতা আমার 

কি কারণে কেমন প্রকারে স্বকলেবর পরিত্যাগ পুর্ধবক ব্বর্গধামে গমন করি- 

লেন।| ২০ || কি খেদের বিষয়? পুর্ববে পিতা আমার যে শয্যায় শয়ন 
করিয়া থাকিলে শযা। অলঙ্কারযুক্ত হইয়! দীপ্তি পাইত, সেই শয্যা অদ্য. আমার 
পিতার বিহীনে যেন শ্রীত্রষ্ট হইয়। রহিয়াছে, এ শয্যার আর কোন শোভ। 

নাই ২১ ॥॥ হে মাতঃ! যদি আমার মন জানিবার জন্য আপনি এমন 
মিথ্যা কথ। বলিয়া! .থাঁকেন, তবে প্রসঙ্গ হছউনূ* আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, 
শীঘ্র বলুন্, আমার পিতা কোথায় গমন করিগ্রাছেন || ২২ ॥ পিভৃদর্শন 

লোলুপ প্রি়পুত্র ভরতকে এই প্রকার কাঁতরচিত্তে ভূমিতে নিপতিত দেখিয়!] 
কেকৈয়ী এই কথা বলিলেন | ২৩ ॥ 



৭৪তি, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকীওঃ ! ৪৬৭ 

উত্তিষ্ঠ ভরত ক্ষিপ্রং ন ত্বং শোচিতুমরহসি | 
স্বাদ্বিধা ন হি শোচন্তি দৃষ্টশোকপরাবরাঃ || ২৪ || 
পাঁলযিত্বা মহীং সম্য গিষ্টা দত্বা চ তে পিতা । 
দিষটান্তং সমনুপ্রাপ্ত স্তং ন শোচিতুমর্থসি || ২৫ | 
ইত ইফতরং স্থানং রাঁজা দশরথে। গতঃ | 
নস শোচ্যস্তুয়া পুক্র সত্যধর্মপরারণঃ || ২৬ ॥ 

ত্যতস্ভরতঃ শ্রুত্বা কৈকেয্য। দারুণং বচঃ। 
জননীং পুনরেবেদ মুৰাঁচ ভূশছুঃখিতঃ | ২৭ || 
অভিষেক্ষ্যতি রাঁমং নু রাজ যজ্ঞং নু ক্ষ্যতি | 

ইত্যাশাকুতসংকপ্পস্তরমাণোইহমাগতঃ || ২৮ || 

অনুবাদ । 

রে বস ভরত! তুমি অতি সত্বর গাত্রোখাঁন কর, কৌনমতে এ সময় তৌমর 
শোক" কর] উচিত নহে, তোমার ন্যায় তাদৃশ বিচক্ষণ লোকেরা, অর্থাৎ 
যাহারা শোকের বহিরভ্যন্তর দর্শন করেন তাহারা কখন এরূপ বিষয়ে শোক 
করেন না।| ২৪ || তোমার. পিত1 সমীচীনরূপে সসাঁগরা ধরামগডলের প্রতি- 

পালন, ও নানাবিধ যাগ যজ্ঞের অন্থষ্ঠান, এবং দীন ছুঃখি জনগণকে যথোচিত 
দীন করিয়া প্রাণ্ড কালক্রমে স্বর্গগত হইয়াছেন, তুমিও তীহার আদেশান্থুসারে 
এই সমস্ত রাজ্য গ্রাণ্ড হইয়াছ, অতএব বস! এসময় তোষার শোক করা] 
উচিত হয় না ২৫ ॥ ছে পুত্র! সত্যধর্দপরাঁয়ণ রাজা দশরথ ইহলোক 
হইতেএকান্ত প্রার্থনীয় উৎকৃষ্টতর ম্বর্গীয় ধাঁমে গমন করিয্বাছেন, অতএব তিনি, 
তোমাকর্তৃক কখন শোচনীয় হইতে পারেন ন|॥ ২৫ ॥ কৈকেয়ীর এই প্রকার 
নিদারুণ কথা সকল ভরত শ্রবণ করিয়। বৎপরোনান্তি ছুঃখিতান্তঃকরণে পুনর্ধযার 

জননীকে এই কথ! বছ্ধিলেন ॥ ২৭ ॥ হে মাঁতঃ! পিত। মহারাজ গ্রীরামচন্্রকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, কিন্বা কোন যজ্ঞ কর্ন্মের অন্ুষ্ঠান করিবেন, 

মনে মনে এই প্রকার আশা করিয়। আমি অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়। এখানে 
আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ 
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তদদ্যাশংসিতং বর্বং মম মোঘমচেতসঃ | 
যৌহং তাতং ন পশ্যামি পরমং প্রিয়বাদিনং || ২৯ | 

অস্ব কেন স্বতে! রাঁজা ব্যাঁধিন। ময্যনাগতে | 
ধন্যো রামো লক্গষমণশ্চ পিত। যাভ্যাং সুসৎকতঃ || ৩০ || 

নুনং মাং ন পিতা বৃদ্ধঃ প্রাপ্তং জানাতি বৎসলঃ | 
উপাজিন্রচ্চ মাং স্সেহাৎ সম্পরিম্বজ্য মুর্ধনি || ৩১ || 
কস পাণিঃ সুখস্পর্শ স্তাতস্ত শুভলক্ষণঃ। 
যেন মাং রজসা। ধস্ত মভীক্ষুৎ পধ্যমার্জয়গ || ৩২ || 

যো .মেহদ্য স্তাঁৎ পিতা বন্ধু য্যস্ দাসোহস্মি ধীমতঃ | 

তং নাথং মে ত্বমাচন্ রামং ভ্রাতরমগ্রজং || ৩৩ || 

যংদৃষ্টা পিতৃশোকার্ে লভেয়ং নির্বতিং পরাঁৎ | 
যন্তয পাদাজমাশ্রিত্; জীবেয়ং ত প্রচন্ষ মে || ৩৪ || 

অনুবাদ। 
হে মাতঃ ! আপনি আমাকে যে পর্ধনাঁশের কথ বলিলেন, তাহা শ্রবণেআমি 

একেবারে বিচেতন হইয়াছি, অর্থাৎ আঁমাঁর সে চিন্তাই বিফল হইল,যেহেতু আমি 
পরম প্রিক্ববাঁদী পিতাকে দেখি তে পাঁইতেছি না ২৯ || হে মাতঃ ! আমার 

আসিবার . পুর্বে মহারাজ পিতা কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়! কালগ্রাসে পতিত 

হইয়াছেন? খনাতম গ্ারামচক্দ্র, লক্ষ্ষণও ধন্য ও পুণাশীল, কেনন1 তীহারাই 
পিতাঁর ও্ধাদেহিক ক্রিয়। সমাধান করিয়াছেন || ৩০ || আমার নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে, যে আমি এখানে আসিয়াঁছি পুত্রবুসল বন্ধ পিতা দশরথ তাহ। জানিতে 

পারেন নাই,যেহেতু তিনি জানিতে পারিলে শ্লেহপ্রযুক্ত আমীকে আলিঙ্গন করিয়। 

আমার মন্তকের আত্ত্রাণ লইতেন || ৩১1| ছ1? লক্ষণাক্রান্ত সুখস্পর্শ পিতার 
সেই হস্ত কোথায় রহিল, বদ্দার1 নিরন্তর আমার ধুদিল ধুষরিত কলেবর মার্জন] 

করিয়। দিতেন |, ২: || হেজননি! যিনি অদ্যাবধি আমার পিভৃবৎ প্রতি- 
পীলক হইলেন, যিনি আমার পরমবন্ধু, ও বুদ্ধিমান, যে রামচন্দ্রের আমি একান্ত 
দাদ সেই কুলশ্রে্ঠ জ্োষজ্রাতা' গ্ীরামচন্দ্র আমার নীথ, তিনি এখন কোথান্ন 
আছিল”, তাহু। তুমি আমাকে বলহ।। ৩৩ ॥ আমি পিভৃূশোকে একান্ত কাতর 
হইয়্াছি, বাঁকে সন্দর্শন করিয়] সন্তোষ লাভ করিব, ও ধাহার শ্রীচরণ সরোঁজ 

' স্ুগল' আশ্রয় করিয়া আমি জীবনযাত্র। নির্বাহ করিব, সেই শীয়াদ এখন কোথনা 

আছেন তাহা সত্বর আমাকে বলুন্।। ১৩৪ || 
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ক মে পিতৃসমো ভ্রাতা জ্যেন্টে। ধর্মভূতাম্বরঃ | 
পাদৌ তন্ত প্রপদ্যেয়ং স হীদানীং গতির্মম || ৩৫ || 
কিমব্রবীচ্চ তে মাতঃ পিতা দশরথো। মম | 
অপশ্চিমং হিতার্থং মে সন্দেশং ধীমতাং বরঃ || ৩৬ || 
সর্কেমেতদ্যখারৃত্ত মগ্নাখ্যাতৃং ত্বম্ঘসি। 
ইতি পুষ্টীথ কৈকেয়ী -ভরতং বাক্যমত্রবীৎ || ৩৭ || 
রাঁজপুক্র মহীসন্ত শ্বণুতত্তমশেষতঃ | 

শ্রুত্বা চন বিষাদং ত্বং গন্তমর্থসি মানদ || ৩৮ || 
যথা পিতা তে ধর্মাত্মা প্রীগা-স্তযত্ত! দিবং গতঃ | 
শ্বণু তত তেহভিধাম্তাঁমি যচ্চোবাচ পিতা স তে || ৩২ | 

হা পুন্র রামেত্যুক্তীসৌ হা পুত্র লক্ষাণেতি চ| 
বিলপ্যৈৰং স বহুশঃ প্রাণাংস্তত্যাজ কে পিতা || ৪০ | 

অনুবাদ 

পরমধান্মিক পিতার সমান আমার জ্যে্টভাতা সেই রাঁমচক্দ্র' কোথায় আছেন? 
আঁমি তাঁহীরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হই, ষেহেতু এক্ষণে তিনিই আমাদিগের 
গতি হয়েন | ৩৫ 1 ছে জননি! সুবুদ্ধিসম্পন্গ পিত। মহারাজা দশরথ 

আমার উত্তরকাঁল মঙ্গলের জন্য আপনাকে কি বলিয়। শিয়াছেন?1॥ ৩৬ ॥ 

হে মাতঃ! যাহা যাহ! ঘটনা হইয়। থিয়াছে সেই সমস্ত কথ] আদ্যোপান্ত বিব- 

রণ করিয়! আমাকে বলিতে আপনি যোগ্য হউন্। ভরত কর্তৃক জিজ্ঞানিত! 
হইয়! অনন্তর কৈকেয়ী প্রিয়তনয়কে এই কথা! বছদিলেন।। ৬৩৭ 1 হে মান- 
গ্রদ রাঁজনন্দন ! তুমি আমাকে মাহ। জিজ্ঞাস! করিলে,* আমি সে সমুদ্দয় যথার্থ 
কথ তোমাকে বললি, কিন্তু শ্রবণ করিয়! তুমি কোনমতে বিষাদপ্রাপ্ত হইও 
না] ৬৩৮ 11 তোমার পরম ধার্মিক পিতা দশরথ যে কারণে প্রাণ পরিত্যাগ 

পুর্বরক স্বর্থধামে গমন করিয়াছেন, এবং যাহা বলিয়া গিয়াঁছেন, সে সমুদয় আমি 
তোমাকে রলিভেছি শ্রবণ করহু। ৬৯ | ভোমার পিতা] মহারাজা দশরথ 

হাপুত্র ! হা রামচন্দ্র! হ' পুত্রলক্ষমণ! তোমরা কোথায় রহিলে এই কথা মাত্র 
বলিয়! বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতেই প্রাণ পিতা করিয়াছেন! ৪০ || 
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ইদং চাঁপশ্চিমং বাক্য মুক্তা রাজ। দিবং গত: | 
সিদ্ধার্থান্তে নর! রামং যে ড্রক্ষ্যন্ত্যাগতং বনাঁৎ || ৪১ || 

নিস্তী্য সমরং সার্ধং সীতয়! লক্ষমণেন চ | 
শ্রুত্বৈতদ্বিষসাদণর্তো দ্বিতীয়াপ্রিয়শঙ্কয়। || ৪২ || 

বিষনবদনশ্চৈব ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরং | 
কেদানীং বর্ততে রামঃ কিমর্থং বা গতো৷ বন || ৪৩ || 

বৈদেহা। সহ কল্মাচ্চ গতোহসৌ লক্ষমণেন চ| 
ইতি পুষ্টা। পুনস্তেন কৈকেয়ী বাক্যমত্রবীৎ || ৪৪ || 
পুনর্ধঘোরতরং ক্ষুদ্র মপ্রিয়ং প্রিয়শস্কয়া। 
চীরবন্কলসংবীতো গতো রাঁম ইতো৷ বনং || ৪৫ || 

পিতুর্নিয়োগাৎ, সহিতো। বৈদেহা' লক্ষনাণেন চ | 
ময় চ তৎ কৃতং যেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনং || ৪৬ || 

অনুবাদ | 
পরিশেষে রাঁজ। এই কথ! বলিয়। নিত্যধামে গমন করেন, যে সেই সকল লোকই 

সার্থক জন্মা, যাহার] বন হইতে প্রত্যাগত প্ীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবে ॥ ৪২11 

শীত! লক্ষমণের সহিত গারাম যখন প্রতিজ্ঞার পারদর্শন করিয়। পুনরায় অযোধ্যায় 
আসিবেন, তখন তাঁহ।রদিগকে যাহার] দেখিবে তাহারাই ধন্য । ভরত এই কথা 

শুনিয়। দ্বিতীয় অপ্রিয় শঙ্ক1 করিয়। ব্যাকুলিত মনে যশ্পরোনান্তি বিষাদ গ্রাঞ্ড 

হইলেন,অর্থাৎ পিভৃবিক্সোগ ছুঃখে বিষাদ করিতেছিলেন, আবার জননী একি সর্বব- 
নাশের কথ! শুনাইলেন || ৪২ ॥ রাঁজনন্দন ভরত অতিশয় ল্লানবদনে বিষ হইয়া 
পুনর্ববার জননীকে জিজ্ঞাস] করিলেন, হে মাতঃ! এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র কোথায় 
আছেন? কি জন্যই বা তিনি বনে গমন করিলেন? || ৪৩ ॥| গমনকালে কি 

জন্যই বা] জানকী ও লক্ষষণকে সমভিব্যাহারে লইয়] গেলেন? ভরত জননীকে এই 

সকল কথ] জিজ্ঞাসা করিলে পর, কৈকেয়ী পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ॥ 8৪ ॥ 
ভরতের অতি প্রিয় হইবে এই বোধ করিয়] কৈকেয়ী পুনর্বধার অতি নিকৃষ্ট ঘোঁর- 
তর অপ্রিয় কথ] বলিতেছেন* রে বৎস! রামচন্দ্র গাছের ছাল পরিধান করিয়া 

এখাঁন হইতে বনে গমন করিয়াছেন || 8৫ 1 তোমার পিতা মহারাজ। অন্থ- 
মতি মাত্র করিয়াছিলেন বলির! সীত1 ও লক্ষমণকে সমভিবাণহাঁরে লইয়1 রাম বনে 
গিয়াছেন, কিন্তু এই সকল উপায় আমিই উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। যাহাতে রামচক্র 
এখান হইতে বনে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ 



৭ ৪তি, সরস) ] অযোধ্যাকাণ্ড | 8৭১ 

স্বর্গতঃ পুজ্শোকার্ত স্ত ঞ্চ গ্রত্রাজ্য তে পিতা । 
তচ্ছত্বা ভরতন্তন্তা মাতুঃ পাপবিশঙ্কিতঃ || 5৭ || 

স্ববংশশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ প্রষুমারন্ধবানিদং | 
কচ্চিন্ন ব্রাঙ্গণধনং হৃতং রামেণ ধীমতা || ৪৮ || 

কচ্চিদাঢ্যে। দরিদ্রে। ব! ভ্রাত্রানেন বিহিংসিতঃ | 

যেন নির্বাঁসিতঃ শ্রীমান্ প্রীণেভ্যোহপি প্রিয়ঃ সুতঃ || ৪৯ || 
কচ্ছিন্ন পরদারাণাং ধর্ষণং ক্ৃতবানতঃ| 
যেনাসৌ দণ্ডকারণ্যং জণহেব বিবাঁসিতঃ || ৫০ || 
সত্রীচাপলাঁৎ ততঃ শ্রত্বা কৈকেয়ী পুনরব্রবীৎ | 
ভরতং শ্লীঘমানেব স্বকর্মখ্যাপয়ন্তত || ৫১ | 
অশুভ শুভভাবায় ভরতায় মহাতজনে। 

শশংস তদ্ঘথারৃত্বং মুঢা পণ্ডিতমানিনী || ৫২ || 

অনুবাদ! 

তোমার পিতা রাঁমচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়] পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইলেন, 
এবং তজ্জনা বিবিধপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে প্রাণ পরিহার পুর্ব্বক সুরলোঁকে 
গমন করেন, ভরত মাতার এই কথা শ্ররণ করিয়] মনে মনে নান] প্রকার পাপ শঙ্কা 

করিতে লাগিলেন || ৪৭ || যাহাতে স্ববংশের বিশুদ্ধি হয় এই ইচ্ছা করিয়! 
জননীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! স্ুুবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রীরাম 
চন্দ্র কোনরূপে কি ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছিলেন ?1। ৪৮ || কিনব! কোন 

ধনীলোকের ব1! কোন দরিদ্রের প্রতি অন্যায়/চরণ করিয়াছিলেন? বঙ্গিমিত্ত পিতা 
পরাণ হইতেও প্রিয়তম সন্তান শ্রীমান্ রামচক্দ্রকে বনবাস দিয়াছেন?।| ৪৯ | 
রঘ্ুনাথ কি কোন পরনারীর প্রতি অন্যাঁয় ব্যবহার করিয়াছেন? যাহাভে পি] 
ক্রণহত্যাকারী ছুরাচারের ন্যায় রঘুনাথকে দণ্ডকারণ্যে বনবাস দিলেন || &০ || 
অনন্তর কৈকেয়ী পুত্রের এইসকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাঁব জুলতচাঁপলা দোষের 
বশীভূত, এতন্সিমিত্ত পুরর্ববীর তরতকে বন্সিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ভরভের মনে 
আনন্দসঞ্চার করিবাঁর মানসে আপনাঁর কর্ণ সকল বিস্তারিত করিয়া! বলিতে লাগি- 
লেন || ৫১।| মহামুঢ়1 অথচ পণ্ডিতমাঁনিনী, অশুভাচারিণী, পাপকারিণী, কৈকের়ী 
অশুভ! কথ| মকলকে তখন শুভভাবে বোধ করিয়! যেরূপ ঘটন! হইয়াছিল, বিশুদ্ধ 
স্বভাব মহাক্সা ভরতকেঃতাহা আদে্োপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন || ৫২। 



৪৭২. 7 প্াঙ্বায়থণৎ [ ৭৪তি, স্গর্চ 

ন ব্রদ্ষন্বং হৃতং তেন ন চ কশ্চিদ্বিহিংসিতঃ| 

ন চৈব পরদখরান স মনপাপি প্রধর্ষয়েছ || ৫৩ || 
শীলবান ধার্শিকো রামো বিপাপ্দা বিজিতেক্দরিয়ঃ | 
নস কি্িন্মহীসত্ৃঃ কৃতবান পাপমণুপি || ৫৪ || 
তেন ধর্মণতনা লোকঃ কৃৎম্নোহয়মনুরপ্রিতঃ 

অভিষেস্তুকামস্তং রাজা যৌবরাঁজ্যে যদা স্বকে || ৫৫ || 
ততঃ শ্রুত্বা ময়। পুক্র তথারুতমতিনূ্পিঃ| 
ত্বদর্থং যাঁচিতে। রাজা যৌবরাজ্যেহভিষেচন্ং || ৫৬ | 
রামহ্য চ বনে বাসং নববর্ধাণি পঞ্চ চ | 

তেন নির্বাসিতো রামঃ পিত্রা তে নগরাদ্হিঃ || ৫৭ || 

স চাপি বচনাদ্রামঃ পিতুর্র্মপরায়ণঃ | 
বনং গত ইতঃ সার্ঘং সীতয়। লঙ্গমণেন চ || ৫৮ || 

অনুবাদ | 

রামচন্দ্র কখন ব্রক্ষন্য অপহরণ করেন নাই, কাহার হিংসাঁও করেন নাই, 
এবং মনেও কখন পরস্ত্রী স্পর্শের কল্পন| করেন নাই।| ৫৩ ॥ ভিনি অতি 
সুশীল, ধার্টিকবর, পাঁপশ্মুন্য, জিতেক্ছিয় হয়েন, সেই মহাবল পরাক্ান্ত প্রীরাঁম- 

চক্র মনেও কখন অল্প পরিমাণে পাপাচরণ করেন নাই ॥ ৫৪ | সেই ধার্শি- 
কবর গ্রারামচন্দ্র এই যাবতীয় লোকের মনোরঞ্রন করিয়াছিলেন, তদবলোকনে 

মহারাজ যখন তাঁহাকে আপন রাজ্যে যুবরাজ করিবার জন্য অভিলাষ 
করিলেন || ৫৫ || ছেপুত্র! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া দেখিলাম যেরাজা 
রামচন্দ্রকেই যুধরাঁজ.করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন, তখন আমি তোকে 

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য [মতি করিয়া! বৃপতির নিকট প্রার্থন] করিয়া- 
ছিলাম।। ৫৬ || এবং রামচন্দ্রকে চ্ুর্দশবৎমরের জনা বন প্রেরণের প্রার্থনাও 
করিস্বাছিলাম, তোমার পিতা আমার বচনাহ্সারে রামচন্দ্রকে নগর হইতে বহছি- 

, কৃত কবিয়া বনে প্রেরণ করেন। ৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র অতি ধর্মাপরায়ণ পিতার 

অঙ্মতি লঙ্ঘন না করিয়া জানকী ও লক্ষ্মণকে সমভিবাহারে লইয়া এখান হইতে 
বনে গমন করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ 



২৪তি, সর্গঃ় | অযোধ্যাকাওঃ! ৪৭৩ 

তমপন্থন্ প্রিয়ং পুত্রং পিত। তে ধর্মবৎ্মল+| 
পুরশোকপরিখি্ঃ প্রীগ্ংস্ত্যক্ত। বং গ্তঃ | ৫৯ ॥ 
ত্বপ্রিয়ার্ধং ময় কর্ণ কতমেতজজগুপ্দিতং | 

য সব্বগুণসম্পনে। রামঃ ্রত্বাজিতে। বনং | ৬০ || 
- তদ্িযোগাচ্চ রাজায়ং পুক্রশোকাকুলেক্জিয়ঃ | 

ইফান প্রাণান পরিত্যজ্য প্রেতরাঁজবশক্গতঃ | ৬১ | 

গৃহাণ তদিদং রাজ্য" সফলৎ কুরু,য়ে মং । 

মনে নন্দয় মিত্রাণাং,মম চামিত্র ক্ষণ || ৬৯ || 
স পুজ শীস্রং বিখিবৎ স্বরাজ্যে বিশ্্ৈর্বশিষপ্রসুখেঃ মনেত) | 
সৎ্কৃত্য রাজানমনন্তরং ধং আত্মানমন্মিন্নভিষেচয়স্ব | ৬৩|| 

ইত্যণর্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রন্ো নাম 

চতুঃসগুতিতমঃ সর্গঃ || ৭৪ || 

5515 | 

হে ভরতঃ ! খশ্ম বসল তোঁসার পিতা, প্রাণাধিক্ক প্রিয়সন্তাঁন রাঁমকে দোখতে 
না পাইয় পুজ শৌকে একাস্ত অভিভূত হইলেন, পরিশেষে অশেষবিধ বিলাপ: 

করিষ। প্রাণ পরিহার ুর্ববক নি তাধাঁদে, গমন করিয়াছেন ॥. ৫৯ ॥ রেবছনা! 

তোমার প্রিয়ম।ধন জনা আমি এই, [নিন্দিত কর্পোর' অন্ুষ্ভান করিয়াছি, মে নিথিন 
অশেষ গুণনিধান পরীর, জরগুচারী, হইয়াছেন ॥ ৬০ ॥ মহারাজা গ্রীনাযচন্দরের 
বিয়োগে পুক্রশোঁকে, একান্ত আকুল হক] প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ গুর্বাক র্ তান্তের 

বশতাপন্ন হইয়াছেন ॥ ৬১ ॥ অতএব হে শক্রতাপন! তুদি এক্ষণে এই রাজা- 
ভার গ্রহণ কর, আমার" অসীম পরিশুম সফল কর, বন্ধু বান্ধবগণের মনের আনন্ন 
বদ্ধীন হও» এবং আমাকেও আহ্মাদিত করহ'॥ রি ॥ ছে প্রিয়পুজ! তৃসি 
যথাশান্ত্র বশি্ঠ প্রভৃতি, ্ রাহ্মণগণের সহিত: মিলিত য়া মহারাজের, শুকারাদি 
সমাধান করণানস্তর বিধানাসসারে স্বরাঁজে জী আক ক্র ॥ ৬৩॥ 

ইতি চতুর্ব্রিংশতি 'া হত্ঞা বাল্পীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাণডেঃ 
ভরত প্রশ্ন নামে চতু ভিডারান্তা সর্গ, সমাপিনঃ ॥ ৭৪ || 

॥ ৬৭ | 



৪৭8  রামায়ণৎ | [৭হতি,সর্গঃ | 

পঞ্চসগ্ততিতমঃ সর্গঃ | 

শ্রত্বাধ পিতরং প্রেতং ভ্রাতরো চ প্রবাসিতৌ । 
ভরতোছুঃখসন্তপ্তে। মাতরং পুনরক্রবীৎ্ || ১|| 
রাঁমং রাজ্যান্ভংশয়িত্ব। কৈকেধ্যনপকারিণং | 
পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ গরিতে পাপনিশ্চয়ে || ২| 
রাঁজ্যলোভাৎ পতিং প্রাণৈ বিরপ্রযোজ্য যশস্থিনং। 

গতাসি নিয়ঙ্বেরং সর্বখৈৰ ধিগস্ত তে || ৩ 
যদি ত্বং রাঁজ্যলোভেন নিরয়ং গন্ভমিচ্ছলি | 
পতন্ত্য। নিররে কম্ম! দহমপ্যনুপাতিতঃ|| ৪ || 
হা দগ্ষোহন্মি হতশ্চৈব ত্বয়া মাতনৃশিংসয়! | 
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ মদৃতে সুখিনী ভব || ৫|| 
কিন্ন, তেহপরুতং ভত্রণ কিং রামেণ মহাত্মনা | 

যযোমৃত্যুর্ষিবাঁসশ্চ তুয়। ভুল্যমুপান্ৃতৌ || ৬ | 
অনুবাদ | 

পিতার মৃতু হইয়।ছে, রাম লক্ষণ ভ্রাতাদ্বয় বনবাঁসে গিয়াছেন ভরত ইহা 
শ্রবণ করিয়া! একান্ত দুঃখে পরিতগ্ড হইয়। পুনর্কবার জননীকে বলিতে লাগিলেন 

॥ ১ ॥ হছে পাঁপাশয়ে ! নিন্দিতস্বভীবে কৈকেয়ি ! তুমি অনাগ্ধস অনপকাঁরি 
শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়। ধর্ম কর্তৃক পরিতাক্ত1 হইলে ॥ হ ॥ তুমি 

রাজ্যলোতভের বশীড়ত] হইয়া মহাধশস্ী পতি প্রাণ বিষ্বোগ করিয়। সর্ধাতঃ প্রকারে 
ঘোরতর নরকে গমন করিলে, তোমাকে ধিক্থাকুক্, ॥ ৩ ॥ যদি তুমি রাজ্য 
লালপায় নরকে গমন করিতে ইচ্ছ] করিয়াছ, কর, আপনি নরকে পতিত হুইয়| কি 

জন্য আপনার পশ্চাতে আমাকে.নরকে নিপাতন করিলে ?॥ ৪ ॥ হা মাতিঃ ! 

তোমার জনা আমি দঞ্ধ হইলাম, ও এককাঁলে হত হইলাম, এক্ষণে তোমার 

নিশ্দিত স্বভাব জন্য আমিও প্রাণ পরিভ্যাগ করিব, অর্থাৎ রাঁম বনে গিয়াঁছেন, 
রাঁজাও মৃত হইয়ছেন, আমিও মরিব, এক্ষণে আমাঁকে পরিত্যাগ করিয়া এই 

 বনস্থাৎভোগ করতঃ তুমিই সুখিনী হও ৫ ॥ হা! পিতা মহারাজা তোমার 
এমন 'ঁম্কীর কি করিয়াছিলেন?" মহাত্মা রামচত্্রই বা তোমার কি এমন হানি 
করিগ্াছিলেন, যে তুমি মহারাজের প্রাণনাশ ও শ্ীরামের বনবাঁস এই ছুই 
সমান সর্বনাশ সংগ্রহ করিয়া নিশ্িন্ত হুইয়] বপসিয়াছ॥ ৬ ॥ 
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জ্রণহত্যা ত্বয়া প্রাপ্তা ব্রহ্মহত্যা চ কুৎসিতা | 
রামং রাজ্যাস্ংশয়িত্বট পতিং প্রাণৈর্বিযোজ্য চ || ৭ || 
মা ভেহস্তয়ং শুভে। লোকো মা পরো ভর্তঘাতিনি | 

কৈকেরি নরকং গচ্ছ তর্তৃশীপপরিক্ষতা |. ৮ || 

হা দদ্ধোহম্মি নাশিতশ্চ ত্ব্য়াহং রাজ্যলুব্ধয় | 

কিং মে রাঁজ্যেন ভোগৈর্বা দগ্ধস্তাষশ্সা তয়! || ৯ || 
বিপ্রযুক্তম্য মে পিত্র। ভ্রাত্রা পিতৃমমেন চ | 
জীবিতেন'পি নার্ধোহস্তি কশ্চিদ্রাজ্যন বৈ কুতঃ || ১০ || 
দেবকণ্পেন পিত্রাদ্য বিহীনে। রাঘবেণ চ | 

কেনেচ্ছেয়ং হেতুনাহং রাঁজ্যং প্রাপ্ত,মশক্তিমন।| ১১ || 

তবেদ্ঘদ্যপি মে শক্তিঃ শাসিতুং ং রাজ্যমূর্জিতং | 

তথাপি ন নকামাৎ ত্বাং রর মাতৃগৃদ্ধিনি || ১২। 

অনুবাঁদ। 

ভে কৈকেয়ি! তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা ভ্রষ্ট করিয়। ও পতিকে প্রাণে বিনাশ 

করিয়া কুৎসিত ভ্রণহত্যার পাপ ওক্রক্ষহতার পাপে লিগ হইয়াছ॥ ৭ ॥ 
হে পতি ঘাঁতিনি ! তোমার যেন উৎ্কৃব্ট লোক অথবা কোঁন শুভ লোকে গ্রমন 

ন] হয়, তুমি স্বামীর শীপে সর্বধর্মচুযুত| হইয়] নরকে গমন করিবে, তোমার ইহ- 
লোঁকও নাই, ও তোমার পরলোকও নাই ॥ ৮ ॥ হা! অন্যাধ্য রাজ্যলোভের 
বশীভূত1 তুমি, তোধাকর্তক আমি দ্ধ হইলাম ও বিনাশ প্রাণ্ত হইলাম, 
ছে মাতঃ ! আঁমার রাঁজোই ব! প্রয়োজন কি, বিবিধ ভোৌগেই বাঁ ফল কি! তুগি 
অযশশালিনী, তোমার অযশ দ্বার। আমি একেবারে নিহত হইলাম ॥ ১ ॥ যখন 
আমি পিভৃসম জ্োষ্টভ্রাত| রামকর্তৃক বঞ্চিত ইইয়াছি, তখন আমার রাজাদ্বার। কি 
ফললাঁত হইবে? আমার প্রাণেই কোন প্রয়োজন নাই || ১০ ॥ আমি দেব 
সমন পিত1 ও জনক সমান ভ্রাতা, এই দুই বিহীন হইয়াছি, আমিও একান্ত 
রাঁজোর রক্ষণে অশক্ত, স্থতর1ং কি জন্য ব্লাঁজা লাঁভ করিতে আমি ইচ্ছ। করিব? 
॥ ১১ ॥ হে মাতঃ! যদিও এই সসাঁগর! মণ্ডল শাসন করিতে আমার শক্তি 

থাকেঃ তথাপি আমি তোমার কাঁমনীকে কখন সফল! করিব না, মেছেতু লোকে 
আমাকে মাতৃদৌষে অস্কিত করিসে | ১৯ ॥ 
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মন্িমিত্বং পিত। প্রাণৈ স্তুয়। মে বিপ্রযোজিতঃ | 
্রত্রাজিতে। বনঞচৰ রামো সর্ঘভূতাম্বরঃ || ১৩।। 
অহে। পাপং মহন্সপরি ত্বয়া মে বিনিপাতিতং | 

অপাপঃ পাপ নন্কণ্পে সর্থাহং হতস্তর! || ১৪ || 

বরণে ক্গীরং বিনিক্ষিপ্তং দুঃখে ছুঃখং নিপাতিতং | 
বাতয়িত্বা পতিং শুদ্ধং রামং কৃত্বা চ তাপসং || ১৫ | 

কুলন্তান্ত বিনাশায় পিত্র। দে ত্বমিহহৃতা | 
ত্বাং কালরাত্রিপ্রতিমাং পিত। মে নাববুদ্ধবাঁন্ || ১৬ |! 
আহত মোরসহ্কণ্প। রাশ স্বং মৃত্যুরাত্মনঃ | 

ব্যালী ঘোরবিষেব ত্বং ভত্রণসি প্রতিপালিতা || ১৭ || 

অপাঁপঃ পাপসঙ্কণ্পে সত্যসন্ধঃ পিত। মম | 

চ্ছলরিস্বা প্রিয়ৈঃ প্রাটৈঃ দত্পুন্রেণ বিযৌজিতঃ || ১৮ || 
অনুধাঁদ | 

হে কুৎ্সিতশীলে! আমার জন্যই তুনি পিতাকে প্রাণে বিনাশ করিয়াছ, 

এবং ধার্টিক প্রধান শ্রীরামচন্দ্রকেও বনবাস দিয়াছ ॥ ১৩ ॥ হ1?কি আক্ষেপের 
বিষয়! রে পাপমংকল্পে ! তুমি আমার মস্তকের উপর এই মহ পাঁপভাঁর সমর্পণ 
করিয়াছ, আমি কখন কোন পাপে লিগু ছিলাম না, কিন্তু তোমার এই কুৎসিত 
অভিপ্রায়ে আঁমি অপাপ হইয়াও সর্বতোভাবে তো1নাকর্তৃক বিনষ্ট হইলাম ॥ ১৪॥ 

হু, মাতঃ ! পতি দশরথকে বিনাশ করিয়1, এবং শুদ্ধ স্বভাব শ্রীরামচক্দ্রকে পুঁনঃ 
তপস্বীবেশে বনে বিদায় দিয়! আমীর কাটাঘায়ে তুমি লবণ নিঃক্ষেপ করিলে, 
অর্থাৎ ভুঃখের উপরের আবার দুঃখ সমর্পণ করিলে । অর্থাৎ এক পিতৃবিয়োগ 

দুঃখে জ্বলিতেছিলাম, পুর্বার তাহার উপর .ভ্রাভৃবিয়ে।গ ছুঃখে জ্বলিতে হইল 
॥ ১৫ ॥ কাল রাত্রির অপরামূর্তি তুমি, পিতা 'অগ্রে জানিতে না পাঁরিয়া 

এই রদ্থুকুলের বিনাশের জনা এখানে তোমাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ 

তুমি ভয়ানক ঘোর নংকল্লা, তোমাকে গৃহে আঁনিয়! পিতা আপনার মৃত্াকেই 

আনয়ন করিয়াছিলেন, এখন বোৌধ হইতেছে যে পিতা ভীষণ বিষ লক্কুল। সর্পণীর 
নায় তোঁমীবে এতাঁদন লালন পালন করিয়াছেন ॥। ১৭ ॥ হে পাপাশকে ! 

আমার সত্য রীয়ণ নিষ্পাপ পিতাকে তুমি ছলনা করিয়] প্রিয় সন্তানের হত 

এবংপ্রিয় £ 1ণের সহিত বিষেখ'জত বরিয়াছ ॥ ১৮ ॥ 
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তখৈব স মহাঁতাগেো। লক্ষমণো ভ্রাতুবৎসলঃ | 

প্রত্রাজিতে। বনং রাষ্ট্র পিতৃগৌরবযন্্রিতঃ || ১৯ | 
কৌশল্য। চ নুমিত্রা চ পুভ্রশোকপরিপ্নুতে | 

হুষ্ষরং যদি জীবেতাঁং ত্বয়। পাঁপে নিরাককতে || ২০ | 

ন ত্বং কেকয়রাজেন জাতা৷ জাতিমতা ফ্রুবং | 
পাঁপর্ভাং তু জানে ত্বাং জাতাং ঘোরেণ রক্ষস। || ২১।| 

রাঁমে তং কিমকল্যণ+ণ মকল্যাণ্যন্ুপশ্ঠসি | 

যেন ত্ুয়। সাঁধুর্স্তে। রীমঃ প্রব্রীজিতো৷ বনং || ২২ | 
মাতরীবাত্মনো বৃত্তিৎ রামস্তয্যনুবর্তুতে। 
তন্চ প্রব্রাজনং পাঁপে কিং পশ্টন্ত্যা ত্বয়া কতং | ২৩ || 

পিতধ্যসাঁধু কিং নে ত্বং রাঁমে বা দৃষ্টবত্যসি | 
যেনাকার্য্যং ক্ৃতবতী মম ত্মূষশস্করং || ২৪ || 

অনুবাদ 

মহাস্স। ভ্রাতু বসল লক্ষ্পণকেও তেমনি বঞ্চন] করিয়া পিভ্ নিয়োগের বশীভূত 

করতঃ রাঁজ্য হইতে বনে প্রেরণ করিয়াছ॥ ১৯ ॥ ছে পাপীয়সি! কৌশলা! 

মাত] এবং স্ুশিত্রা মাত1 ইহার] ছুই জনেই পুত্রশোঁকে একান্ত কাঁতর। হইয়া 
ছেন, তোমাঁর দ্বারাই তাহার] এরূপ বঞ্চিত হইয়াছেন তীঁহাঁদিগের পুত্রশৌকে 

জীবনধারণ কর! দুষ্কর হইয়] উঠিয়াছে॥ ২০ ॥ ছে পাপশীলে ! তুমি কখন 
কেকর রাঁজার ওঁরসে জন্ম গ্রহণ কর নাই, তুমি নিতান্ত পাঁপম্বভাব, ইছাঁতে 

নিশ্চয় ানিতেছি যে প্সতি নিষ্ভুর কোন রাঁক্ষসের ওউরমে তোমার জন্ম হইয়] 
থাঁকিবে? || ২১ || হে অকল্যাণি ! শ্রীরামচক্দ্র হইতে তোমার কি অমঙ্গল হইত 
বিবেচন। করিয়াছিলেঃ যেছেতু সাধু স্বভাব নিরপরাধী রামচন্দ্রকে ভুমি বনবাসী 

করিয়াছ॥ ২২ ॥ শ্রীরাঁমচক্্র আপন গত্তর্ধারিণী কৌশল্যার ন্যায় তোমার 

প্রতি সতত সাঁধু ব্যবহার করিতেন, ছে পাপে? তুমি কি অশুভ ঘটনা মনে করে 
সেই আ্ীরামকে বনবানী করিলে? ॥ ২৩ ॥ পিত! জীবিত থাকিলে বা শ্রীরাম- 

চক্র তবনে থাঁকিলে তোমার কি অমঙ্গল হইত তুমি তাবিম়াঁছিলে, যেহেতু তুমি 
আমার অযশস্ষর এমন অসৎ কর্ণা সম্পাদন করিয়াছ?॥ ২৪ ॥ 
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যদা মাতা চ মে জ্যেষ্তা কৌশল্য। ধর্্মদর্শিনী | 
্বয়ি বৃত্ভিং পরীং প্রাত্য। ভগিন্যামিব বর্ততে || ২৫ | 
অথ কন্মাৎ ত্বয়ানাধ্যে তন্তাঃ পুভ্ঃ প্রবাসিতঃ | 
ত্য়াআনং দূষরিত্ব। দুবিতোহহং নৃশংসয়। || ২৬ | 
তশ্তাঃ পুক্রং কৃতাআানং চীরবল্কলবাসসং | 
প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং নু তং ন শোচসি || ২৭ | 

নিবর্তয়িষ্যে তং গত্ব। বনবশসাঁদহং স্বয়ং । 
বিজ্ঞাপ্য রঘুশীশ্্রংলং রামং ভীতরমগ্রজং || ২৮ || 
বনে বস্যাম্যহং ঘোরে নববর্ধাণি পঞ্চ চ। 
পিতুর্নিয়োগাভঁতা মে রাঁমো রাঁজা ভবিষ্যতি || ২৯| 

অনুবাদ | 

আমার জেঠামাত। ধর্ম দর্শিমী কৌশল্যাদেবী ভোমাঁর প্রতি প্রীতি গুর্ব্মক 
আপনার সছোদর।1 ভগিনীর নায় সর্ঝদ। সাধু ব্যবহার যখন কৰিয়। থাকেন, 

তখন কি তাহার প্রতি তোমার এরূপ অসদ্বাবহাঁর কর উচিত? ইত্যভিগ্রায় 

॥ ২৫ ॥ হে অপ্রিয়বরিণি ! বল দেখি সেই কৌশল্যা মাতার প্রাণীধিক 
প্রিয় পুত্রকে তুমি কেমন করে বনবাঁসী করিলে? তুমি নিষ্ঠুরস্বতীব একাশে 
আপনাকে দুষিত করিয়াছ এবং আমাকেও ছুষিত করিলে ?॥ ২৬ ॥ সেই 
কৌশলা। মাতার সাধুস্বভাব সন্তান রাঁমকে জট] বাকল পরিধান করাইয়! বনবাঁমে 

প্রেরণ করিয়াও কি তোমার শোক উপস্থিত হয় নাই? কি আশ্চর্য্য, কেমন 
করে রামের সে অবস্থ' দেখিয়া তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ॥। ২৭ ॥ আমি স্বয়ং 
রদ্যুব্ণাত্ব অগ্রজ ভ্রাতা শরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়! তাঁহাকে সমুদয় 

বিজ্ঞাপন করতঃ বনবাম হইতে নিবর্ত করিব ॥ ২৮ ॥ পিতার আজ্ঞা 

গ্রতিপাঁলন করিবার জনা তাহার পরিবর্তে না হয় চতুর্দশবতমর বনে আমিই 

বাস করিব» আমার জোইভাতা শ্রীরামচন্দ্র এই অযোধ/ সেংহ।|সনে রাজ! হইয়! 

থাকবেন ॥ ২৯ ॥ 



৭৫তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাঃ ৷ ৪৭৯ 

ইত্যেবযুক্ত। ভরতোহতিরোধাঁৎ 

সগর্হয়িত্বা। জননীং সুখার্হঃ | 
শোকাতুরঃ সম্খনমুন্ননাঁদ 

সিংহো। যথ। পর্বতকন্দরস্থঃ || ৩০ || 

এট 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ীবিগর্থণং 
নাম পঞ্চসগ্তুতিতম্ঃ সর্গঃ || ৭৫ || 

অনুবাদ 

ল্ুখোঁচিত ভরত অতিশয় রৌষ পরবশ হইয়! এই সকল কথ। বলিয়! জননীর 

যথোঁচিত নিন্দা করিলেন ও শোঁকে অভিভূত হইয়| পর্বতের গহ্বরস্থিত সিংহের 
নায় প্রতিধ্বনি জনক উন্নত চিৎকার করিতে লাগিলেন । ৩০ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাঁহআা বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযৌধ্য! কাণ্ডে 
কৈকেয়ীর তিরস্কার নীমে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাঁপনঃ || ৭৫ ॥ 



৪৮৩ রাষায়দং | [৭৬তি, সর্ঃ | 

যটনগুভিতমঃ সর্গঃ। 
তথা স গর্রিত্বা তাং মাতিরং ভরতন্তদা | 
ছুঃখেন মহতাঁবিষ্টঃ পুনরেবেদমত্রবীৎ || ১ 
পাপশ্বভাবে কৈকেরি নৃশংনে নিরপত্রপে | 
কিং তেহপরাদ্ধং গ্রামে ভর্তা ব। পাপনিশ্চয়ে || হ | 

এবং ক্রুরপ্বভাবায়াঃ সর্ববখৈব ধিণস্ত তে। 
মা তেহস্তয়ং শুতো লোকে। মা পরঃ কুলপাংসনে || ৩ | 
সর্বলেশকাপ্রিয়ং কৃত্বা' কথং নাম ন লজ্জসে । 

কথং ধারয়তে ভূমি স্তামিয়ং ভর্ভূঘাতিনি || ৪ || 
কথং তু খবিকণ্পেন মম পিত্রা মহাত্মন! | 
তবাপরাধঃ ক্ষীন্তোহয়ং সর্বলোকবিগরভিতঃ || ৫ || 
কথং শাঁপাগ্সিন। তেন ন দগ্ধাসি মহান! | 
ত্ব্দোষদ্ূষিতো বাহং ন দগ্ধ কেন হেতুনা || ৬ || 

অনুবাদ | 

কৈকেযী জননীকে ভরত এ প্রকার নিন্দা করিয়| অতিশয় দুঃখিত মনে 

পুনর্ধমার এই কথ! বলিতে লাগিলেন ॥ 3১ ॥ হে পাপস্বভাবে! হে নৃশংসে ! 

ছেনির্লজ্জে! ছে পাপনিশ্চয়ে কৈকেয়ি ! শ্রীবামচন্দ্র তোমার কি অপরাধ করিয়।- 
ছিলেন, এবং স্বামীই বা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন? || ২ ॥ ঈদৃশ 

্ুর ক্মতাবা তুমি, তোমাকে সর্বদাই ধিক্ থাকুক, হে কুলপাঁংসনি ! তোমার 
ইহ পরকাঁলে যেন কোন শুভলোকে গতি নাহয়॥ ৩ ॥ তুমি সকললোকের 

অপ্রিয় কর্ণ করিপ্ীও কি তোঁমাঁর মনে লঙ্জী। হয় ন|? হে পতিখাতিনি ! এমন 

ভর্ভৃঘাতিনী ধে তুমি, তোমাকে ধরিতী দেবী কেন ধারণ! করিতেছেন || ৪ ॥ 
ধবিনদৃশ মছাতা। মম পিত1 দশরথ সর্বলোকনিন্দিত কর্ম করিয়াও তাহার কাছে 

নিশ্চিন্ত রহিয়ীছ, তোমার এই অপরাধ তিনি ক্ষমা কেন করিয়াছেন? 11 ৫ || 

সেই মহা! পিতা কেন শাপাগ্রিদ্বার। তোমাকে দগ্ধ করেন নাই তোঁমাঁর 

ঘেষে ছুধিত্ত আমিই বাঁ কেন তাঁছাকর্তৃক দগ্ধ হইলাম ন1?1| ৬ || 



দ৬তি, সর্সঃ।] অফোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৪৮৯ 

প্রাণৈর্বিষোজিতে। ভর্তা রামঃ প্রত্রাজিতো। বন | 

মম চাপ্যবশো! মুর্তি পাঁতিতং লুন্ধয়। তয়! || ৭ || 
তন্মাৎ পাপসমুত্তারং ন তে পশ্যামি গহিতে। 
লোঁকানাং পরিবর্তেহপি নিররান্ নোত্বরিষ্যসি || ৮|| 
মাতৃৰূপেণ মে হমিত্রে নৃুশংসে প্তাজ্যকামূকে। 

ন তেহহমভিধাতব্যো নিরঘঘণে পতিঘাতিনি || ৯ || 

কৌশল্যা চ নুমিত্রা চ তথান্যা মম মাতরঃ | 
স্বরৈকয়া পীপশীলে পীড়িতা নিরপত্রপে | ১০ | 

ন তং কেকয়রাজন্ত ভুহিতা৷ বিজিতাঁত্নঃ | 

রাঁক্ষপী কাপি তলত ত্বং ভুহিতৃত্বম্বপাগতা || ১১ || 

সর্বলেকপ্রিয়ে। বামে যত স্বয়া পাপনিশ্চয়ে | 

প্রব্রাজিতঃ পাঁপতদা ত্বদন্যা কা ভবিষ্যতি | ১২ || 

অনুবাদ। 

রে পাপিয়নি! তুমি লোভের বশিভূত1 হইয়1 স্বামীকে প্রাণে বিনাশ করিয়াছ, 
এবং আীরামচত্দ্রকে ও ৰনে প্রেরণ করিয়াছ, আর আমার মস্তকে ওঅযশের ভীর সম- 

পণ করিয়ীছ, এই তিন কর্ন তোমা] কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে 1| ৭ || হেনিন্দিত 

স্বভাঁবে ! এই ভয়ানক পাপ হইতে তোমার উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায় দেখিতে 
পাইতেছি না, যদি যুগ প্রলয় হয়, কি যাবতীয় লোকের পরিবর্ত হুইয়! যায়, 
তথাপি তুমি এ নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না?1| ৮ 1 হে অমিত্রে ! 
হে নিষ্ভুরে! হেরাজ্যলুন্ধে! হে নিপ্ঘণে! হেপতি ঘাঁতিনি! তুমি মাতৃ 
রূপ ধারণ করিয়া আমাঁর বে অনিষ্ঠ করিয়াছ, তাহাতে আর পুত্র বলিয়। তুমি 
আমাকে সম্বোধন করিও না। ৯ | হেপাপ শীলে ? হেনিরলজ্জে হে 

কৈকেয়ি! তুমি একাই কৌশলা?, জুমিত্র, এবং অন্যান্য মাতৃগণেক' মনে 
বৈদন] প্রদান. করিয়াছ।॥ ১০ || কেকয় রাজ অতি সংযতাত্মা ও ইক্ড্রিয় বিজেতা, 
তৃমি কখন তাহার কন্য। নহ, তুমি অবশ্য কোন তাঁষণা রাক্ষসী হইবে, শুদ্ধ রঘু 

কুল বিনাঁশের কারণ কেকয় নৃপতির কন] রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।। 5১* ॥ 
তুমি এমনি. পাপাঁশয়া যে যে শ্ীরামচত্্র বাঁবতীয় জনগণের প্রিয়, তুমি সেই 
রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়ীছ, অতএব তোঁমাঁর অপেক্ষা অন্য স্ত্রী এমন পাপীরনী 
আর কে হইতে পারে? | ১২ | 



৪৮২, রামায়ণৎ | [ ৭৬তি, সং 

পিভুর্বিয়োগজং ছুঃখং সহস! পাতিতং ত্য়া। 
ভ্রাতৃত্যণগর্ৃতঞ্চেৰ সর্বলোকবিগহিতং || ১৩ || 
শুদ্ধস্বভাবাং সছ্ ত্তাঁং কৌশল্যাং পুত্রলালসাং | 
বিবসাং বৎসলাংকৃত্ব। কান, লোকান্ গমিষ্যসি || ১৪ |। 
নাভিজানাসি ব। দুঃখ মিষ্টপুক্রবিয়োগজং | 

পুত্রেণেষ্টেন কৌশল্য। বয় তে বিপ্রযোজিতা || ১৫ | 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজো মাতুঃ পুজো হৃদয়সম্তবঃ। 

যম্মাদতঃ প্রিয়তরঃ পুুক্রান্মাতুর্নবিদ্যাতে || ১৬ ॥| 
পুরা কিল গবাং মাতা সুরভি: সুরসম্মতা | 
কশৌ প্রতোদতুন্নাঙ্গৌ বহমানৌ মহীতলে || ১৭ || 
দৃষট। পুভ্রৌ রুরো দার্তা সীদন্তো চ মুহুযুছঃ। 
তামিন্ড্রো৷ রূদতীং দৃষট ধর্মাতা। বৈ কপাজতঃ ॥ ১৮ | 

অনুবাদ । 

তোমা হইতেই অকম্মাৎ এই পিতৃ বিয়োগ জাত ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, 
এবং সকল লোকের নিন্দিত ভ্রাতৃতাাগ জন্য এই পাপ তোম! হইতেই আমাতে 

নিপতিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥| হাঁ! বিশুদ্ধ চরিত্রা সৎস্বভাঁব] পুক্র প্রণয়বতী 
বৎসলা কৌশল্যাদেবীকে পুত্রহীনা করিয়। তুমি কোন্ লোকে গমন করিবে? 

|| ১৪ || প্রিয় সন্তানের বিরহে যাঁদুশ ছুঃখ উপস্থিত হয়, তুমি কি তাহ! জান 
ন| এমত নহে, জানিয়। শুনিয়াও কেমন করে কৌশল্যাদেবীকে প্রাণাধিক প্রিয়তম 
পুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণ! প্রদান করিলে? ॥ ১৫ || যেহেতু জননীর অঙ্গ প্রতঙ্গ 

হইতে সন্তান জন্মায়, পুত্র মাতার হৃদয়ের খন, অতএব পুক্র হইতে মাতার প্রিয়তম 
বস্তু জগতে আর কি আছে? ১৬ || পুর্ববকাঁলে দেবগণের মাননীয় যাবতীয় 
গোঁমাঁত1 সুরভি, ছুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, সেই সন্তানদ্ধয় গলদেশে 

রজৃত্বার। বদ্ধ হইয়া কৃশতর শরীরে ধরাঁতলে হল চালন] করিয়! বেড়াইতেছে 
| ১৭ 1 স্ুরতি সেই সন্তান দুটীকে ভারবহণে অবসন্ন হইতে দেখিয়| এবং 
বারস্বার কৃষককর্তৃক কষাঁঘাঁতে পীভামান হইতে দেখিয়! যৎপরোনান্তি ব্যাকু- 
লিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন, ধর্মাজ্া! দেবরাজ "ইন্দ্র স্সুরতভির তদবস্থ। 
অবলোকন করির! অতিশয় দয়ালু হইলেন || ১৮ |) 



৭৬তি, সঙ্গ] অযোধ্যাকাণ্ড । ৪৮৩ 

আকাশে গচ্ছতে। হাস্য সুরত্য। অশ্রুবিন্দবঃ | 

শোঁকোষ্াঃ পতিত গাত্রে ভূশং সুরভিগন্ধবঃ || ১৯ || 
তৈরশ্রবিন্ছ্তিঃ স্পৃষ্টঃ সমুদ্বীক্ষ্যণথ বাঁসবঃ | 
স্ুরতিং প্রাঞ্জলির্বাক্য মভিগম্যেদমত্রবীৎ || ২০ || 

কচ্চিন্ন, ত্নমন্মাকং কুতশ্চিদনুপ্গ্নি। 
যন্নিমিভূং সুছুঃখার্তী রোদিবি ব্ুহি তন্মম || ২১|| 
ইত্যক্তা সুরভিস্তেন শন্রেণামিততেজস। | 

প্রত্যুবাচ সুছুঃখার্তী পুরন্দরমিদং বচঃ || ২২ || 
নাহং ভরং প্রপশ্থামি কুতশ্চিৎ তেহমরাধিপ | 
অহং ত্বিমৌ কূশৌ পুজ্রো শক্র শোচামি ছুঃখিতৌ || ২৩ || 
প্রতোদপ্রবিতিন্নাঙ্গৌ সীদন্তো সুবুভূক্ষিতৌ | 
পাড্যমানৌ লাঙ্গলেন কর্ষকেণ দ্ুরাত্মনা || ২৪ || 

অনুবাদ । 

দেবরাজ পুত্রন্মর আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন, স্ুরভির শোকোকগ 
অতিশয় সদান্বযুক্ত নেত্রজল কয়েক বিন্দু তাহার গাত্রে নিপতিত হইল ১৯ || 
অনন্তর স্ুরপতি মেই সকল নেত্রজল্য দ্বার! স্পষ্ট হইয়] উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব] 
মাত্র রোরুদ্যমান] স্থরভিকে দেখিতে পাইলেন, অনন্তর ইন্্র কৃতাঞ্জাল পুটে 
সুরভি সমীপে গমন পুর্ধবক এই কথ| বলিলেন | ২০ 11 হে মাতঃ হেন্গুরভি ? 
আপনি অন্মদাদির কি কোঁন ভয় কারণ নিরীক্ষণ করিয়াছেন? সেই জন্যই কি 
তুমি একান্ত ছুঃখিতা হইয়] এমন বিলাপ করিতেছ? যাহ] হউক যে জন্য আপনি 
রোদন করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করির1 আমাকে বলহ || ২১ ॥ অনীম তের্জঃ 
সম্পন্ন দেবরাজ কর্তৃক সুরভি এই কথ! জিজ্ঞাসিত হইয়। অতিশয় দুঃখিত 
মনে ইন্দ্রের কথার এই প্রত্যুত্তর দেন।| ২২ || হে অনরেশ্বর ! আমি কোন 
বিপক্ষ হইতে আপনাদিগের ভয় সন্দর্শন করি নাই, হেইন্দ্র! আঁমি মহী- 
তলে এই ছুইটী আপন সন্তানকে কৃশতর ও যশ্পরোনান্তি ছুঃখে কাঁতর দেখিয়। 
শোক করিতেছি ১৩ ॥ ডুরাত্মা কৃষক আমার সন্তান দুইটার ক্কন্ধে জোয়াল 
দিয়! লাঙ্গল দ্বারা পাড়! দিতেছে, উচ্ছার! ক্ষুধায় কাতর হইয়া! নধো মধ্যে অবসন্ন 
হইয়] পড়িতেছে 1 ২৪ || 



8৮8 রামায়ণং । [৭৬তি, সর্গঃ। 

অক্তপ্রত্যঙসম্ত,তা বেতৌ মে হৃদয়োস্ভবৌ । 
দৃষ্টা বিবর্ধতে ছুঃখং নান্তি পুক্রাৎ্ পরং প্রিয়ং || ২৫ || 
ইত্যেবং শোচিতবতী গবাং মাত। স্ৃতপ্রিয়। | 
তন্তাঃ পুভ্রসহআণি বসুন্যাসন মহৌজসঃ || ২৬।। 
এক এব স্থুতে। যত্যু্ঃ কিছু রামে। বিবাসিতঃ | 
প্রাণেভ্যোহপি প্রিয়ঃ সাদ্য কথং শোচে লন স্ুঃখিতা | ২৭ || 

যম্মাদেব তু কৈকের়ি কৌশল্যায়া্তয়া কৃতঃ | 
জচ্ছরীরমন:শেবি ছুঃখং পুভ্রবিয়োগজং || ২৮ || 
তস্মাৎ ত্বমপি কৈকেয়ি দুঃখ প্রেত্যেহ চখব্যয়ং | 

মহণ্ড প্রাঙ্দসি ভুর্মেধে নিরয়ং পাপমান্থিতা || ২৯|! 

অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ করিষ্যে পিতুরেৰ চ | 
অন্ত চাষশসো লোকে করিষ্যাম্যপমাজ্জনং || ৩০ | 

অনুবাদ | 

উহার] আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জন্সিয়াছে, আমার হৃদয়ের ধন, উহাদিগের 
ঈদৃশ হুরবস্থা দর্শনে আমার দুঃখরাশি বদ্ফিত হইতেছে, কি বলিব সন্তান 

অপেন্সণ প্রিয়তর ধন আর জগতেকি আছে?) ২৫ || যদিও সেই মহ। 

তেজন্ষিনী সুতির বহুসংখ্যক সহঅ সহতঅ সন্তান ছিল, তথাপি সন্তান বৎসলা 
স্লররতি এ ছুইটী সন্তীনের জন্য এইরূপ শোক করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ 
কৌশল্যা দেবীর একটী মাত্র সন্তান শীরামচত্্র, তাহাকে তুমি বনবাসী করি- 

যাছ, ভিনি কৌশল] মাতার প্রাণ হইভেও প্রিয়তম ধন, সুতরাং রাঁম 
বিচ্ছেদে কৌশল মাত দুঃখিত হইয়। কেন ন| শোক করিবেন ?|| ২৭ || 
হে কৈকেয়ি! যে দুঃখে হৃদয় মন ও শরীর সমুদয় শুক হইয়! যায় তুমি কৌশল্য। 

দেবীর হৃদয়ে সেই সন্তান বিয়োগ জাত ছুঃখরাশি প্রদান করিয়াছ।। ২৮ 1 

হে ছুর্বদ্ধে কৈকেছি! এই জন্য তুমিও ইহলোকে ও পরলোকে অক্ষয় মহৎ 
দুঃখ প্রাপ্ত হইবে এবং পাপে পরিপুর্ণ হইয়া নরকে পতিত হইবে ?।| ২৯ 1 

আমিও পিতার ও ভ্রীতার অন্কসন্ধান করিতে নিষুক্ত হইলাম; লোক নখে! 

আমার এই অধশের অপমীর্জন করিব ॥ ৩০ ॥ 



৭৬তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাওঃ । ৪৮৫ 

ইতি নাগ ইবারণ্যে সহসা বন্ধনং গতঃ। 
নিঃশ্বস্োষ্ং সুছুঃখার্তো। রোদ তরতস্তদা || ৩১।| 

সংরম্তনেত্রঃ শিথিলঃ ক্রিরাক্তু 

প্মুক্তশুত্রাস্তরণাস্বরঅক | 
বভ়ুব ভমৌ পতিতে নৃপাত্বজঃ | 

শচীপতেঃ কেতুরিবোত্সবক্ষয়ে || ৩২ || 

ইত্যাষে রামায়ণে অধৌধ্যখকাণ্ডে ভরতবিলাপো নাম 

ষট্সগুতিতমঃ সর্গঃ || ৭৬ || 

অনুবাদ | 

অরণ্য মধ্যে সহস1 বন্ধন প্রাণ্ড ম1তঙ্গের ন্যায় অতুযুষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরি- 
তাঁগ করতঃ অতিশয় দুঃখিত হইয়! তখন ভরত রোদন করিতে লাগিলেন || ৩১।। 
উত্সবের অবসাঁনে ইন্দ্রের ধ্বজা যেমন ভূমিতে নিপতিত হয়, তাহার ন্যায় নৃপ 
নন্দন ভরত ভূমিতলে লুঠিত হইতে লাখিলেন, তখন ক্রোধে তাহার নয়নযুগল 

রক্তবর্ণ হইয়। উঠিল, সকল কার্য্যেই অবহেল] জন্মিল, পরিক্কৃত শুরু বসন 
ভূষণ ও মাল্য চন্দনাদি পরিত্যাগ করিগা, শষ্যার ইতরচ্ছদ বস্ত্র উত্থাপিত করিয়া 
ফেলিলেন। ১৩২ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাজ বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ/াঁক1গ তরত 
বিলাপ নামে ষট্সগুতিতমঃ বর্গঃ সমাপনঃ || ৬৭ || 



৪৮৬ রামীয়ণৎ [ তি, সর্গঃ। 

সগ্ুসপ্ততিতমঃ সগণঃ | 

অথ তত্রাষযাবাত্ত স্তচ্ত্বা লঙ্ষণানুজঃ | 
স তমুধ্ধাপয়ামাস শক্রত্নো ভরতং তদ। || ১ | 
্রত্বা প্রত্রাজিতং রামং কুজাতে দিতয়! তথা | 

কৈকেষ্যা ছুঃখশোকার্তঃ শত্রত্বোইথাঁব্রবীদিদং || ২ || 
বিদ্বানার্ষ্যোহনৃশংসশ্চ সর্বভূতহিতে রতঃ। 
জিয়া নাম কথং রাম বনং প্রব্রীজিতোহবশ$ | ৩ | 

বলবীধ্যাস্্সম্পনো। লক্ষমণো। লক্ষিনবদ্ধনঃ | 
কিং নাভিযিক্তবান রামং ক্ত্বাপি পিতৃনিগ্রহং || ৪ | 
পুর্বমেব স নিগ্রাঙ্ো রাজা ধর্ম্ীর্থদর্শিনা | 

লক্ষণেন পিতা মুঢঃ কামরাগৰশং গতঃ || ৫ | 
ইত্যেবং ভাষমাণোহথ শক্রত্বে লঙ্ষণানুজে | 

প্রীছুরভূৎ তদ। কুক্জ। শুভ্রাভরণভূষিত। || ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর লক্ষ্ষণী্থজ শত্রত্ম এই সম্বাদ শরবণ করিয়। ব্যাকুলি'ত মনে জতপদে 

তথায় আগমন করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ভূমি শয্যায় লুমাঁন ভরতকে উত্থাপিত 
করিলেন ১ | কুকার কুমন্ত্রণার বশীভূতা হইয়। কৈকেম়ী শ্রীরাম চক্্রকে 

বনবাঁস দিয়াছেন, শত্রদ্ধ তখন এই কথ। শ্রবণে দুঃখে ও শোকে একান্ত কাতর 

হইয়| এই কথা বলিতে লাগিলেন || ২ || কি আশ্চর্য্য ! বিদ্যান্থরাগী, মহো- 
দয়,শুত প্রকৃতি, যাবতীয় জীবের হিতান্থুষ্ঠীনে তৎপর শ্রারাযচন্দ্র, তাঁহাকে কেমন 
করে পিতা স্ত্রী পরতন্ত হইয়। বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩ || লক্ষ্মী বন্ধন 

লক্ষ্মণ অতি বলিষ্ঠ বীর্যাবান্ অথচ খধন্ুর্বাণ খারণ করিতেন, তিনি কি জন্য 
পিতার নিগ্রহ করিয়। শ্রীরামচক্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই || ৪ || লক্ষ্মণ 
ধর্মার্থ তত্বদর্শী ও পিতা একান্ত কাম পরতন্ত্র, অতএব অগ্রেই মু পিতার 
নিগ্রহ কর] লক্ষণের উচিত ছিল, কি হেতু তিনি তাহা করেন নাই।। ৫ ॥ 
লক্ষষণীন্ুজ শক্রদ্প এই কথ| বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই কুক্ডা নানীবিধ 
পরিষ্কত পরিচ্ছদ ভূষণ গরিধান করিয়। তথায় উপস্থিত হইল ৬ ॥ 
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চন্দনাগুরুদিগ্ঠাঙ্গী মহার্াস্বরসংর্তা | 
মেখলাদামভিশ্চিব্রৈঃ পিনগ্ধা কুপ্তারী যথা || ৭ | 
সমীক্ষ্য তাং তদ। দ্বাঃস্থাং ভরতঃ পাপকারিণীং | 

অন্ুঃপুরচরীং কৃজাং শত্রত্নায় ন্যবেদয়ত || ৮11 
যহ্যাঃ কৃতে গতে। রামো ন্যস্তদেহশ্চ মে গুরুঃ | 

সেয়ং পাপা নৃশংস! চ কুরুম্বান্া যথাবিধি || ৯ || 
তামভ্যাসগতা দৃষ শত্রু মন্থরাং তদ!। 
চকর্ষধতিনিপাত্যার্ভীং গলে গৃহ রুষান্িতঃ || ১০ | 
ক্রোশ্ত্যা বদনধ্চাস্যাঃ পুরয়ামাস পাংশুনা | 

অন্তঃপুরচরাংস্তাস্ত প্রত্যুবাঁচ রুষান্বিতঃ || ১১ || 

অনুবাদ | 

কুক্জীদাসী আপনার সকল শরীরে চন্দন অগুরু প্রভৃতি সদীন্ধ দ্রব্য মক্ষণ 

করিয়াছে, মহাঁমুলা !ক্ষৌম বস্ত্র কটি সুত্র ও চমতকার চন্দ্রহার পরিয়! 
তখন হস্তিনীর ন্যায় মন্দ মন্দ গ্নমনে তথায় উপস্থিত হইল || ৭ || সেই 
পাপ কারিণী অন্তঃপুর চারিণী ছুরাচার। কুক্জীকে ভরত দ্বার দেশে দণ্ডায়মান। 
দেখিয়। তখন শক্রপ্নকে কহিলেন ॥ ৮ ॥ হে ্রাতঃ! যে নিষ্ভুর! পাপীয়- 

সীর কুমন্ত্রণায় শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছেন, এবং আমাদিগের পিতাও 
কলেবর পরিহার করিয়াছেন, সেই কুক্জা এই উপস্থিত], ই্ছার প্রতি যেমন ব্যব- 

হার করিতে হয় তাহা তুমি করহ | ৯ ॥| শত্রত্ব ভরতের এই ইঙ্জিতান্ছসাঁরে 
সমীপে সমাগত মন্থরাকে অবলোকন করিয়! ক্রোধে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করতঃ 

যখন তাহার গ্ললদ্দেশ ধাঁরণ করিলেন তখন মন্থুরা সকাতিরে বিলাপ করিতে 

লাগিল, অনন্তর শন্রম্প কুক্জীকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়৷ আকর্ষণ করিতে লাগি- 

লেন || ১০ ॥| মন্থর! উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, কিন্ত শত্ক্্ তাহার 

মুখ ধূলি দ্বারা পুর্ণ করিত দিলেন, এবং ক্রোথে পরিপুর্ণ হইয়! অন্তঃপুরংবাসী 

লোকদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ || | 



৪৮৮ রামায়ণৎ। [৭৭তি, সর্সঃ। 

যয়া কৃতং মহদ্দুঃখং ভ্রাভূণাঁং মে পিতুন্তথা ( 
তামিমাং মন্থরামদ্য নয়ামি যমসাদনং || ১২|| 

শত্রত্সেন তথ! কুন্তাং কৃষ্যমাণণং মহীতলে | 

সহস। বিননাদার্থো দৃষ্ট। কুজানুকজ্জনঃ || ১৩।| 
্রুদ্ধমাজ্ঞায় শক্রত্গং ভয়সম্বিগ্রমানসঃ| 
অমন্ত্রয়ত চৈবার্ধঃ কুজাঁপরিজনস্তদ || ১৪ || 
যথায়মতিসংত্রদ্ধে। নিঃশেষান্ নঃ করিব্যতি | 
কৌশল্যাং শরণং যাঁমঃ সা হি নোঁহদ্য পরায়ণং || ১৫ || 
সচগাপি রোষতাআক্ষঃ শক্রত্ঃ শত্রভাপনঃ | 

বিচকর্ষ ভূশং কুজজাং ক্রোন্তীং পৃথিবীতলে || ১৬ | 
তস্য। বিরুষ্যমাণায়। মন্থরাঁয়। ইতন্ততঃ | 
ভূষণান্যবকীর্ণানি চিত্রাণি রুচিরাঁণি চ || ১৭ || 

অনুবাদ | 

ছে অন্তঃপুর চরের! ভোমরা সকলেই দেখ, এই পাঁপীয়সী আমার ভ্রাতা- 

দিগের এই প্রকাঁর মহৎ ছুঃখ প্রদান করিয়াছে এবং যে দুরাচারিণী আমার পিতার 
বিনাশ করিয়াছে আমি সেই মস্থ্রাঁকে অদ্য যমাঁলয়ে প্রেরণ করিব ॥ ১২ || 
শল্ন্দপম এই বূপে কুব্জীকে ভূমিতলে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, 

দেখিয়! কুক্জীর আত্মীয় স্জনগণ অতি কাতর স্বরে সহসা চীৎকার করিয়! রোদন 
করিতে লাগিল '। ১৩ ॥ কুক্জার পরিজনেরা সেই সময় শত্রত্বকে অতিশয় 

ক্রোধ পরবশ জানিতে পারিয়| ব্যাকুলিত মনে পরস্পর মন্ত্রণ করিতে লাগিল 

| ১8 ॥ অদ্য শত্রত্ম যে রূপ কোধ পরায়ণ হইয়াছেন, বোধ হয় আমা- 
দিগের সকলকেই সমূলে উদ্ম'লন করিবেন অতএব চল আমর] গিয়| কৌশল্যা 

দেবীর শরণাগভ হই, এখন ভিনি ব্যতীত আমাঁদিগের আরু অন্য গতি নাই 
|| ১৫ ॥ শক্রতাপন শত্রত্ ক্রোথে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করতঃ কুব্জীকে ভুমি- 

তলে নিক্ষেপ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কুন্ডী। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল ।। ১৬ ॥ শত্রত্বম মস্থরাকে আকর্ষণ করাঁতে মস্থরার মনোছর 

বিচিত্র অলঙ্কার সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়1 পড়িতে লাগিল || ১৭ ॥| 
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তন্তান্তৈভূষিণৈশ্চিত্রৈ বিনিকীর্ণং মহীতলং | 

ররীজামলতারখড্যং শরদং গগণং যথা 11 ১৮ || 

তামারুষ্য চ শক্রত্নঃ কৈকেয়ীসনিধৌ তদা | 

কোপনংরক্তনয়নঃ প্রোবাচ পরুষং বচঃ || ১৯ || 

যয়েদমশ্ডতং কর্ম কুলক্ষয়করং কৃতং। 
অসত্ত্রী সদ্য কৈকেয়ী কথং ত্বাং মোচয়িষ্যতি || ২০ | 

যয়! নাঁপেক্ষিতঃ পুজ্রো ন রাজা নাক্মনো যশঃ | 
সা' প্রান্সত্যশুভন্ঠাস্ত প্রেত্য পাঁপফলোদয়ং || ২১ || 

মূলং ন স্তৃমনর্থন্ত কুলক্ষয়করস্ত হি! 

তল্মাৎ কজেহহমদ্য ত্বাং নেষ্যামি যমসাঁদনং || ২৯ || 
হৃচ্ছোষণং মহদুঃখ মদ্য রামবিয়োগজং | 

_কুজে ত্বর়ি বিমোক্ষ্যামি পাপে পাপান্ুবদ্ধিনি || ২৩ || 

অনুবাদ 

মস্থরার সেই সকল রত্বুষপ্ডিত অলঙ্কার ধরাঁতলে চারিদিকে “বিক্ষিপ্ত হওয়াতে 
নক্ষত্রগণে পরিূত শরৎকাঁলীন নিশ্মল গগণমগ্ডলের ন্যায় ভূমি ভাগের শোভা 
হুইয়| উঠিল 1 ১৮ 71 তদনন্তর শত্রত্্ মন্থরীকে আকর্ষণ করিয়া! কৈকেমীর 

সন্গিধানে লইয়া গেলেন, এবং কোপবেগে লোচনদ্বয় লোহছিতবর্ণ করিয়া কৈকেয়ী 

সমক্ষে' এই রুক্ষবাক্য বলিতে লাগিলেন || ১৯ || যে পাপীয়সী বংশ বিনাশ 

কর এই অশুত কর্ম সম্পাদন করিয়াছে, সেই অসৎ স্বভাব! কৈষেয়ী কেমন করে 
তোমাকে অদ্য রক্ষা! করে দেখি?1 ২০1  ধিনি পুজ্রের অপেক্ষা করেন নাউ, 

যিনি স্বামী মহারাজের অপেক্ষা! করেন নাই; যিনি: অঠপনার অযশের ভযুও 
করন নাই; তিনি মৃত হইয়] এই. অসৎ কর্মের ফল "অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন 
॥ ২১ ॥ রেকুজ্ে!কেরেমন্থরে! আমাদিগের কুল বিনাশ কারণ দভুই।এই 
অনর্থপাতের সৃল হইয়ীছিস্, অতশ্রৰ আমি তোকে আমি 'অদ্যই কৃতান্ত সদনে 

প্রেরণণকরিব-1| ২২. 4 “রৈপাঁপীয়দি! রে পাপকারিণি কুক্ে! গ্রীরানচন্দ্রের 
বিয়োগজ-যে ভুঃখ, যাহাতে আঁমাদিগের হদয় শুষ্ক হইয়] গিয়াছে, সেই মহৎ 

দুঃখ অদ্য আমি ভোমাতেই অর্পণ. করিতেছি।। ২৩ 

৬২] 
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ইত্তুক্তা ভূগসংক্রুধ্য শক্তুত্সো লক্ষমণাঁনুজ? | ৎ. 
বিচকর্ষ বলাৎ কুজাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে | ২৪ 
তৈর্বাক্যৈতপরুষৈস্তেন রৈকেয়ী ভূশমর্দিত। | 
শত্রত্নভয়সহ্িগ্রা পুজং শরণমত্যগাঁহ || ২৫ || 
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ভুদ্ধং শক্র্রং বাক্যমব্রবীণ্ড |. 
অধধ্যাঃ নব্বভূতানাং প্রমদাং ক্ষম্যতাং তয়! || ২৬ || 

হন্যধমহমিমা পাপাং কৈকেরীং স্বরমেব হি। 

যদ্দি রামে। ন ধর্মমত ত্যজেন্সাং মাতৃদ্বাতিনং || ২৭ 
রোবং সংযচ্ছ ধর্ন্মজ্ঞ হতৈবেয়ং স্বকর্মাণা | 

মত্ত! চেয়ং পরপ্রেষ্য। কু! স্ত্রী চ বিশেষতঃ |1.২৮ | 

ইমামপি চ বিজ্ঞায় হতাং কুজামসতস্ত্িয়ং | 

ত্যজেদ্রামঃ সধর্দাআ। ত্বাঞ্চি মাঞ্াপ্যসংশয়ং |. ২৯ || 
অনুবাদ 

লক্ষ্মণবনুজ শক্রত্্ এই কথা বলিয়া অতিশয় ক্রোধভরে কুব্জীকে ভূমিতলে 

ফেনিয়।.বল প্রকাশ পুর্ধবক টাঁনিতে লাগিলেন, কুক্জা গৃখিবীতলে পতিত] হইয়া 

প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল || ২৪ ॥1 শক্রত্দ্ের এই সকল নিষ্ুর বাক্য 

শুনিক্। ও মস্থবীর নিগ্রহ সন্দর্শন করিয়| কৈকেয়ী মনে মনে অত্যান্ত ভয় প্রাপ্ত 

হইতোন, অর্থবৎ শত্রত্ম পাছে এইরূপ আদবকেও অপমান করে, এই ভয়ে স্বমান 

রক্ষার নিমিত্তে তখন স্বসন্তান ভরতের শরণাগত] হইলেন || ২৫ ॥॥ তদষ্টে 
ভরত পৌষ পরবশ শক্রত্থকে বলিতে লাগিলেন। ছেভাতঃ! সকল লোকের 

পক্ষেই স্ত্রী লোক অবধ্য হইমাছে, অতএব ভূমি উহাকে ক্ষমা] করহ | ২৬ || এই 

পাপীয়সী টকফেয়ীকে আমি প্ৰয়ংই বিনাশ করিয়। ফেলিতাম, পাছে ধর্মাপরায়ণ 

হ্রীরামচত্্র আমাকে, মতৃত্বাতী বলিয়া! পরিত্যাগ করেন, এই ভয়েই এ চগ্ডাঁ- 

লিলীকে বধ করিতে পারিলাম না| ২৭ || হেধর্মজ্ঞ!. তুমি এক্ষণে [ক্রোধ 

পরিতাগ করহ,ওপাপ্পীয়সী আঁপনার কর্টেই আপনি নষ্ট হইয়াছে, বিবেচন] 
করিয়া দেখ, কুক্জা! সৈরুত্বী ও পরাধীনা, তাহাতে স্ত্রী লোক, অতএব উহাফে 
বধ করা অনর্থক ॥ ২৮ 11" যদি এই অসৎ স্বভাব! দুক্টা স্ত্রী কুজীকে আমরা 
িনশ করি, তাহা! হইলে ধর্মশীল শ্রীরামচক্্র এই কথা এবণ করিস! ভোম]কে 
ও আমাকে স্ত্রী ঘাতী বলিক়্া নিঃলন্বেহ পরিত্যাগ করিবেন || ২৯ ॥ 



খ৭তি, সর্গ: [] অযোধ্যাকাওঃ 1 ভন 

ইত্যেতদ্বচনং শ্রত্বা শত্রুর্পো তরতেরিতং | 
সংষচ্ছন্নাত্মনে। রোষং বিচিক্ষেপ স মন্থরাঁং || ৩০11 
সক্ষিপ্ত। সহসোত্ধায় মন্থর! ভরবিহ্বলা । | 

কৈকেয়ীমভিগম্যার্তী যযাচে শরণ তদা || ৩১।| 

শক্রত্মবিক্ষেপবিমুঢসংজ্ভাঁং 
সমীক্ষ্য কুক্জাং ভরতন্ত মাতা | 

শনৈঃ সমাশ্বীসয়দার্তবপণং 

ক্রৌধ্দীং ভয়ার্ভামিৰ রারটন্তীং || ৩২ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে কুজাকর্ষণং 
নাম সপ্ডলগ্তুতিতমঃ সর্গ; || ৭৭ | 

অনুবাদ | 

ঈাত্রত্ব ভরতের মুখ হইতে উচ্চারিত এই বচন শ্রবণ করিয়া আপনার রে'ষ 
সঘঘরণ পুর্ব্বক মন্থরীকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩০ | তিনি কুক্াকে ছাড়িগ্না 
দিবামাত্র কুক্জ!' ততক্ষণাৎ গাত্োথান করিয়! ভয়ে ব্যাকুলিত মনে কৈকেয়ীর 
নিকটে গিয়। অতি কাতর তারে তখন তাঁহার -শরণাঁগত] হইল ॥ ৩১ ॥ ভরত 
জননী কৈকেক়ী মস্থ্রাকে তয়ে কাতর! ও ক্রোঞ্চীর ন্যায় চীৎকার পরায়ণ। শত্রত্্ের 
বিক্ষেপাধীন রোরুদামানা, অচেতন] ও একান্ত কাতর দেখিয়া অল্পে অল্পে 
তাহাকে আশ্বীস করিতে লাগিলেন ॥ ৩২1 0 

ইতি চস্ুর্কিংশতি সাহআ) বান্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ/াকাখে 

কুক্সার আকর্ষণ নাঁমে সপ সণ্তঁতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ|1 ৭৭11: 



৪০১২, বামায়ণষ্ [. ৭৮তি, সর্গঃ / 

অধ্টসগ্ততিতমঃ সর্গঃ|.... 
গর্হয়নেব জননীং দুঃখশেকাঁকুলেন্দরিয়ঃ॥. 
ভরতোহবেক্ষ্য শত্রত্ব মিদং বচনমব্রবীৎ্ || ১ || 

অনীশ্বরোহবং পুরুষঃ স্থখছুঃখাণ্তয়ে মতঃ |. 
কর্ষত্যবশমেবৈনং কৃতান্তঃ সুখছুঃখয়োঃ 0 ২ | 
অহো৷ ক্ৃতীন্তো বলবান্ যেন সর্বগুণান্থিতঃ | 
সুখার্ো হবশো। রামো। বলাদুঃখে নিযোৌজিতঃ || ৩।। 
পুজশোকপরিদুনাৎ ভর্তৃব্যবনকর্ষিতাং। 
কৌশল্যামেহি সহিতো ময়। পশ্যাদ্য ছুঃখিতাং || ৪ || 
গহিতরশাযশত্তঞ্চ কর্ম মাত্রা কৃতং মম | 
বদিদং তদ্ধি পশ্মামি ক্ৃতীন্তক্কতমেব হি || ৫11 
শক্রত্ব স্ত্রী পুমান্ বাপি কতান্তবলমোহিতঃ | 
বিপশ্চিদপি নংপ্রাণ্ডৎ ন'বেত্ত্যধআঅহিতাহিত€ || ৬ || 

অনুবশদ। 

ভরভ অতিশয় ছুঃখে ও শোকে একাস্ত কাঁতর হইয়। আপন জননীর যথোচিত 

তিরস্কীর করিয়! শক্রক্্ের প্রতি চাহিয়া এই কথ] বলিলেন।| ১ 1 ছে ভ্রাতঃ! 

স্থখ দুঃখ প্রাপ্তি বিষয়ে মন্থুষোর ঈশ্বরভী নাই, কেবল সুখ দুঃখের অনুপযুক্ত 

জানিয়। আমাকফে'যমরাঁজ আকর্ষণ করিতেছেন ২ ॥ হা! কৃভান্তের কি 

অসীম শক্তি? যিনি সর্বাগুণালঙ্কত পিতাকে গ্রাস করিয়াছেন, এবং চিরকাল 
সুখ সমুহ প্রতিপাঁলিত অনীম্বরবহ শ্রীরামচন্দ্র প্রতিও বল প্রকাশ করিয় দুঃখ 

বরাশিতে নিমগ্স করিয়াছেন 1 ৬৩ 1 এক্ষণে চল আমরা একত্রিত হইয়! পুজ্ 

শোকে নিতান্ত কাতর] ও স্বামীর বিনাশে অভিশয় কৃশতর] “এবং গরম দুঃখিত] 

€কৌশলা! মাঁতাঁর নিকট গমন করিয়া তাহাকে সন্দর্শন করি।। ৪ || আমার 
জননী যে নিন্দিত ও অযশস্কর কন্ম করিয়াছেন তাহাঁই যম রাজের কৃত কর্ম 

বললিয়! আমি বৌধ করিতেছি ।। ৫ ॥ হেশক্রত্ম! কিন্ত্রী লোক, কি পুরুষ, 
সকলেই যমরাজের করাল প্রতাঁপের বশীভূত, বিদ্বান্ বাক্তিও আপনার উপস্থিত 

হিতাছিত ঘটনা কিছুই জানিতে পারে না ৬ 1 



৭৮তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ৪৯৩ 

কৃতান্তমোহিতা মাতা মম শক্রত্ব 'কেকয়ী | 

ইদং কৃতবতী পাপং সর্বলোক বিগর্হিতং | ৭ | 

ইদং তু মে মহদুঃখং শক্রত্স হৃদি বর্ততে | 
কিন, বক্ষ্যামি কৌশল্যাঁমিতি মাভুবিদূষিতঃ || ৮ || 
ঠা ভরতো বাঁক্যং শক্রয়সহিতত্তদা |. 
রুরোদার্ভস্বনেনোঁচৈঃ পূরয়নিব তঁৃহং || ৯ | 
শ্রুত্বা তন্তার্তনাদঞ্চ ভরতন্ক মহাআনঃ | 

রুদতস্তত্র কৌশল্য। স্ুমিত্রামিদমব্রবীৎ || ১০ || 
আ'গতঃ ক্র, রকর্টিণ্যাঃ কৈকেষ্যা ভরতঃ স্ৃতঃ | 
তমহং হষ্টমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনং || ১১ || 

ইত্যুক্তা দুঃখসন্তপ্তা কৌশল্যা করুণং বচঃ |. 
প্রতস্থে ভরতং দ্র সুমিব্রাসহিতা তদা || ১২ || 

অনুবাঁদ। 

ছে শত্রত্ম! আমার জননী কৈকেয়ী কৃতান্তের কুহছকে মোহিত হইক্কীই 'বাব- 
ভীর জনগণের বিনিন্দিত এই পাপাচরণ করিয়াছেন] ৭ || হছে ভ্রাতঃ£ 
শক্রত্ম ! এই মহৎ ছঃখ আমার হৃদয়ে চিরকাল জাঁগিতে লাঁখিল, আমি জননীর 
অপরাঁধে অপরাধী হইয়াছি, এক্ষণে আমি কৌশল মাতাঁকে গিয়া কি বলিব? 
॥ ৮ 11 ভরভ এই সকল খেদজনক কথ] বলিতে বলিতে ভখন শক্রত্ব সমভি- 

ব)াহারে কাতর স্বরে এমন চীতকাঁর করিয়া! রোদন করিতে লাঁশিলেন, যে তাহাদি- 

গের কাতরম্ষরে সেই গৃছ একেবারে পরিগুর্ণ হইল || ৯11, রোরুদামান মহাক্মা 
ভরতের এই প্রকার কাতর বিলাপ শ্রবণ করিয়+তখন. কৌশল্যা রাজ্জী সুমিত 
দেবীকে এই কথা বলিতে লাঁখিলেন ॥ ১০ | €হক্সমিত্রে! নিষ্ুয় কর্পদকারিণী 
পাপীয়ুলী কৈকেয়ীর সন্তান ভরত সমাগত হইয়াছে, চঙ্গ চল এ দীর্ঘদর্র্দ তরতকে 
দেখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ।। ১১ 11 দুঃখ সমৃছে অতিশয় সন্তপ্ কৌশ- 
ল্যাদেবী করুণ বচনে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সুমির ০৮০১৪ তরতকে 
অবলোকন করিবার জন্য গমল করিলেন || ১২ 11 77 ৮ 



৪৯৪ রাষায়ণংৎ [৭৮তি, সর্গঃ। 

স চাঁপি ভরতঃ শ্রীমান্ শক্রত্রসহিতস্তদা | 
প্রতস্থে সুঃখিতাঁং ্রষ্টুং কৌশল্যাং স্বনিবেশনে || ১৩ || 
ততো ভরতশক্রাত্বো কৌশল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাং । 
দরাঁদপি প্রণম্যোভৌ ছুঃখার্ভাবভিপেতভূঃ || ১৪ | 
তৌ পরিষ্বজ্য কৌশল্যা শত্রত্নভরতাবুভৌ | 
পরীতা তেন দুঃখেন রূরোদ ভূশদুঃখিতা || ১৫ || 
উবাচ চৈনং প্রণত সুগ্বধপ্য ভয়বিহ্বলং | 
রুদতী বাক্য মে তত স। কৌশল্যা। পরুধাক্ষরং || ১৬ 
দিষ্টযা তে রাঁজ্যকামেন প্রাণ্ডং রাজ্যমকন্টকং 
কৈকেষ্য। তে স্বয়ং মাত্রা কৈতবেনাতিযাঁচিতং || ১৭ || 
প্রব্রাজ্য চীরবসনং পুজ্রং মে হনপকারিণং | 
কেন যুক্তার্থষোগেন কৈকেয়ী জননী তব || ১৮ || 

অনুবাদ | 

শ্রীমান্ ভরতও তখন ছুঃখিনী ফৌশল্যাদেবীকে মন্দর্শন করিবার মানসে 
শক্রস্থ সমভিব্যণাহাঁরে কৌশলার ভবনে গমন করিলেন | ১২ 1 অনন্তর 
ভরত ও শক্রত্ঘ উভয়ে গমন করিয়] দুঃখ সন্তু]! কৌশলাঁদেবীকে ছুর হইতে 

সন্দর্শন করভঃ ছুঃখিতান্তঃকরণে প্রণত ভাবে উভয়েই পতিত হইলেন ॥ ১8 || 

কৌশল্যাদেবী ভরত ওশত্রত্ন উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়] একান্ত কাতর হৃদয়ে 

দুঃখ সমূহে পরির্তা হইয়। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন || ১৫ ॥ 
ভরত ও শক্রুত্্ উভয়ে, ভয়ে একান্ত কাতর হইয় ভূমিতলে পতিত রহিয়াছেন, 

বোদন পরা য়ণ! কৌশল্যাঙ্গেবী তাহাদিগকে উত্থাপিত কবিয়] পরুষ বচনে এই 

কথ। বনিলেম || 5৬ 11 ঘ্েভরত! তোমার টৈকেয়ী জননী ছল প্রকাশ করিয়া 

তোঁমার জন্য স্বয়ং যে রাজা; প্রার্থন। করিয্লাছিলেন, ভুমি এখন নিষ্কপ্টকে সেই 

রাজা লংপ্রার্ত হও ।। ১৭ || রেবগুস! তোমার মাতা কৈকেয়ীদেবী কোন্ 

যুক্তি যুস্ত পথ জবলম্বন করিগ্তা আমার নিরপরাধী সন্তানকে জটাবল্কল ধারণ 
করাইয়া বনবাসী করিয়াছেন । ১৮ | 



থ৮তি, সর্গঃ |) অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৪৯৫ 

সীতাং বাঁপ্যথ কেনেয়ং প্রব্রাজয়িতুমর্ততি | 
যথা মে দয়িতঃ পুজো গতে! রামঃ সলন্গমণঃ || ১৯ || 

তথাপ্য স্বমেবাহং স্ুমিত্রানুচরা বনং | 

যাল্তাঁমি যত্র রামেহসৌ গত সীতাসহায়বান্ || ২০ || 
কামং বা স্বয়মেব ত্বং তত্রমাং নয় পুজ্রক | 

তপস্থপ্যতি যত্রাষৌ পুজ্রো৷ মে পিতুরাজ্ঞয়। || ২১ || 
উদৎ ত্বং ধনরত্ী্য ঞ্তুরঙ্গবলান্থিতঃ | 

পিত্রাতিকৃষ্টং কল্যাণং রাজ্যং প্রাপুহি বাঞ্চিতং || ২২ || 
ইতি লালপ্যমশনাঁং তাং কৌশল্যাং ভরতত্তদ! | 

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো বাক্য মিদং প্রস্থতমব্রবীৎ ॥ ২৩ | 

ইত্যণর্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে ভরতোপালন্তে। 
নাম অকসগ্ততিতমঃ সর্গঃ || ৭৮ | 

অনুবাদ | 

রে ভরত! আমার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান রামকে লক্ষ্মণ সমভিবাহাঁরে অরণা- 
চাঁরী করিয়াছে ভালই, কিন্ত জনক নন্দিনী সীতাকে তিনি কি যুক্তিতে বনবাদিনী 

করিলেন।| ১৯ 11 যেমন তিন সীতাঁকে বনবাসিনী করিয়াছেন, তেমনি অদ্য 
আমি স্ুুমিত্রীকে অন্থগীমিনী করিয়। ব্বয়ংই সেই বনে গমন করিব, যে বলে 

বামচত্্র লীত1] সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছেন || ২০ | ছেপুজ্রক! আমার 

এখন এই অভিলাষ যে তুমি স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া চল, যথায় আমার প্রি 
সন্তাঁন প্রীরাম পিতার অন্থুমতি ক্রমে তপস/ করিতেছেন || ২১ ॥| তুমি চতু- 

রঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়া! অশেষবিধ সম্পত্তি সম্পন্ন মঙজলদায়ক এই পিতৃ দত্ত 
বঞ্চিত রাজ্য ভার প্রাপ্ত হও | ২২-॥ তখন ভরত এই প্রকার বিলাপ পরাণ 

কৌশল্যাদেবীর অগ্রভাঁগে কৃতাগুলিপুটে প্রণত ভাবে বিস্তার করিয়া আঁত্মাপরাধ 
ক্ষমাপনার্থে এই কথা বলিতে লাগিলেন ।। ২৩ ॥। : 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্রা বারীকীয় রামায়ণ সতহিতায় অযোধ্যাকাখে ভরতের 

উপালন্ত নামে অক্ট সপ তিতমঃ সর্গঃ সমাপ্নঃ | ৭৮ || 
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নবসপ্ততিতমঃ সর্গঃ | 

তামেবং ক্রবতীং দীনাং কৌশল্যাং রানমাতরং | 
কৃতাগুলিরবাচেদং ভরতে বাম্পগঞ্ধাদং || ১। 
আর্য কম্মাদজানস্তী গর্থসে মামকল্মষত। 
বিপুলাং হি-মম প্রীতিং স্থিরাং জানাসি রাঁঘবে || ২ || 
কতশাস্ত্ানগা বুদ্ধি শ্শীভূৎ্ তস্য কদাচন। 
সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্টো যস্যাধ্যোহনুমতে গতঃ || ৬ || 
প্রেষ্যাং পাপীয়সীং বাত সুধ্যঞ্চ প্রতিমেহতু। 
পাদেন হল্যাদ্গীং সুগাং যস্যাধ্যোহনবমতে গতঃ || ৪ || 
উচ্ছিষ্টং সংস্গশতু গা মগ্নিং ব্রাহ্ষণমেব চ |. 
সনিন্দতু গুণঞ্ৈৰ যস্যাধ্যোহন্ুমতে গত$ || ৫ || 
সখিতার্ধযাং গুরোর্ভর্যাং মনসা সোহভিপদ্যতাং | 
গন্তং পাঁপমতিঃ পাঁপো ষস্যার্ষ্যোহনুমতে গতঃ || ৬ | 

অনুবাদ | 

এরূপ বাদিনী জুদীন] শ্রীরাম জননী কৌশল্যাদেবীকে, ভরত বাম্পপুর্ণ নয়নে 
কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথ] বলিতে ল|গিলেন।। ১ ॥ হেমহাভাগে! আপনি 

না জানিয়া না শুনিয়! কিছেতু আমাকে নিন্দা করিতেছেন, আমার কোন দোষ 
নাই, আ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার যে মহৎ প্রণয় স্থির আছে, তাহ! আপনি 

নিশ্চয় জানেন? ২ || সত্য পরায়ণ, সাধুর মধ্যে শ্রে শ্রীরামচন্দ্র যাহার 
সক্দতি ক্রমে বনবাসী হইয়াছেন, কখনই যেন তাহার শাস্ত বিষয়ে সম্যক পরি- 

শুদ্ধবৃদ্ধি না হয়| ৩ ॥ যাহার অন্থমতিক্রমে রঘ্বুনাথ অরণ্যচারী হইয়াছেন, 

সে যেন পাপীয়সী ছুতীর গ্রতি গমন করে, সুর্যের কিরণ প্রাপ্ত স্থলে শৌচ প্রআ- 
বাদি করে, এবং শষন পরায়ণ। গাঁভীকে পাদদ্বার1 প্রহার করে।। ৪ || যাহার 

অন্থমতিতে জানকীনাথ বনগ্ামী হুইগ্নাছেন, সে যেন উচ্ছিষ্ট মুখে গাভী, অগ্নি ও 
ব্রাঙ্মণকে স্পর্শ করে, সে ষেন আপন মুখে গুরুর নিন্দা করে || ৫ || শ্রীরামচত্র 
ধাহার সম্মতিতে বনে খিক্পসাছেন, সেই পাঁপি্ পাপাঁচারী যেন মনে মনে প্রিয় 

বনমসোর পত্ী ও গুরু পত্বীতে গমন করিবার অভিলাধী হল | 
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হস্ত্যশ্বরথসম্বাধে যুদ্ধে শক্্রসমকুলে | 
ম। স্ম কাধ সতাঁং কর্ম যক্যাধ্যোহনুমতে গতঃ | ৭ || 

' উপদিষ্টং সুনুক্ষার্থং শাস্ত্র তত্বেন ধীমতা | 

সনাশয়তু ছুম্মেধা যস্তাধ্যোহন্ুমতে গতঃ || ৮ || 
কৃত্যে বিবদমানে তু পক্ষমাশ্রিত্য জপ্পতাঁং | 

পাপং স সমবাপ্রোতু ষক্তাধ্যোহনুমতে গতঃ || ৯ ॥ 
দেবতাতিথিভূত্যনাং মাতাপিত্রোস্তথৈব চ | 
স্বয়মন্ীত্বদত্বৈব ষস্তাধ্যোহন্ুমতে গতঃ || ১০ || 

যা চ শাস্তরানুগণং বাঁচং প্রযুগ্তীত কদাচন। 
সতস্গু মা চ প্রতিতিষ্ঠে দঘস্াষ্যোহনুমতে গতঃ || ১১ |! 

আবাটীকার্তিকীমাঘী ডিথয়ঃ পুণ্যসম্মিতাঁঃ। 
অপ্রদানবতো যান্ত যস্তাধ্যোহনুমতে গতঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

শ্রীরামচক্্র বাহার উপদেশে বমবাসী হুইয়াঁছেনঃ সে যেন, হ্তী অর্থ ও রথে 
পরির্ত অশেষ অন্ত্রশস্ত্রে পরিপুর্ণ সংগ্রাম লাধুদিগের অন্ুমত কণ্ম ন1 করে অর্থাৎ 
ক্ষত্রিয় ধর্মে পরাঁংমুখ হয়॥ ৭ 1 রদ্ুনাথ যাহার সম্মতি ক্রমে অরণাচারী 
হইয়াছেন,সেই ভুর্বদ্ধি মন্তৃষট যেন সুবুদ্ধি সম্পন্ন গুরুর নিকট নিগুঢ় শাস্ত্র উপদেশ, 

লকল যথার্থ রূপে ঘাহা প্রাণ্ড হইবে, ভাঁহ] লমুদয় তাঁহার বিনষ্ট হইয়] যা 

॥ ৮ ॥ যাহার পরামর্শে রামচন্ত্র কনবাসে গিয়াছেন+বিবদমান কার্ষে; এক পক্ষ 

অবলম্বন করিয়। বক্ত তা করিলে'যে পাঁপ হয়,সেই পাপ,যেন সে প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ & 

যাহার উপদেশে শ্রীরামচন্দ্র বনবাশী হইয়াছেন, লে যেন ফোন জুখাদয দ্রবচ 
প্রাপ্ত হইলে দেবতা অতিথি ভৃত্য ও পিতা মাত প্রভৃতি কাহাকে না দিয়! 

আপনি স্বয়ং ভোজন করুক, অর্থাৎ তৎপাপ প্রাপ্ত হউক॥ ১০ ॥ যাহার 
অন্থমতিতে রঘ্ুনাঁথ বনগাঁমী হইয়াছেন, সে যেন কখন শাস্ত্র সম্মত বাক্য প্রয়োগ 

করিতে ন1 পারে, ও সাধু সমাজে প্রতিষ্ঠ! ও প্রাপ্ত না হয় ॥ ১১ ॥ যাহার পরা- 

মর্শে শীরামচত্র অরণাগামী হইয়াছেন, কি আধাঁঢ় কি কার্তিক কি মাঘ এই সকল 
মালের পুণাজনক তিথি সকল যেন তাছার দান ব্যতিরেকে গত হুইয়| যায় ॥ ১২ ॥ 

[ ৬৩ ] 
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পায়সং কসরং মাংসং বৃথ। প্রা্বাতু নির্ঘৃণঃ | 
গুণঞ্ণপ্যবজানাতু ষস্তাধ্যোহনুমতে গতঃ || ১৩ | 
মাতরং পিতরং বৃদ্ধ মাচার্ধ্যং ব্রাঙ্গণং গুরুং | 
অবমন্যতাং ছুষফটীআ৷ যক্তাধ্যোহন্ুমতে গতঃ || ১৪ | 
তাং লোকাৎ সতাং কীর্ডেঃ সন্ভির্জ্টাচ্চ কর্মমণা | 
ভশ্থতাং ক্ষিপ্রমদ্যৈব যন্তাষ্যোহনুমতে গতঃ || ১৫ || 

যছৎ পাপ ব্রহ্মহত্যায়াং যৎ পাঁপং কপিলাবধে | 

তৎ পাপং সমবাপ্োতু ষষ্ঠাধ্যোহনুমতে গতঃ | ১৬ || 

বিশ্বীসঘাতিনাং পাঁপং যচ্চৈব গুরুঘাতিনাং। 
গুরোশ্চালীকনির্ধবন্ধে তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাং || ১৭ | 

য্ দা পাৰকং সা কুতত্তে তক্করে চ যণু। 

তত পাপং সমবাপ্োতু যন্যাধ্যোহনুমতে গতঃ || ১৮ || 

অনুবাদ | 

জ্রীসীতানাথ যাহার উপদেশে বনবাসে গিয়াছেন, সেই নিবে ব্যক্তি যেন রথ! 

পাঁয়স, কসর ও মাংস ভক্ষণ করে, এবং গুণবানের সদ্গুণে অবজ্ঞা করে ॥ ১৩ ॥ 

প্রারামচন্্র যাহার পরামর্শে বনবাসী হইয়াছেন, সেই ছুরাত্মা যেন জনক জননী 

ও রৃদ্ধতম বাক্তি, আঁচার্ধ, ব্রাহ্মণ, এবং গুরু প্রভৃতিকে সর্বদা! অবমাননা করিতে 

নিযুক্ত থাকে ॥ ১৪ ॥ রঘুনাঁথ ঘাঁছার মতে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই 

দুরাআ্মা! অতি সন্বরই যেন অদ্য সঘলোক হইতে আর্ট হয়,ও সাধুদিগের কীর্তি হইতে 

চ্যুত হয়, এবং সৎকর্পোর ফল হইতে বঞ্চিত হয়॥ ১৫ ॥ যাহার মতাহুসারে 

রগ্ুনাথ বনবাসী হইয়াছেন, ব্রহ্ম হত্যা করিলে যে পাপ হয়, কপিলাধেস্ বধ 
করিলে যে পাপ জন্মে” সে ষেন সেই ছুষ্পরিহার্ধ্য পাপ সকল প্রাপ্ত হয় ॥। ১৬ & 
বিশ্বাসগাতী লৌকেরা যে পাপে জড়িত হয়, গুরু বিনাশী লোকের! যে পাপে 

ছুত হয়, গুরুতর লোকদিগের নিকট অলীক বাগাড়ষ্বরি করিলে যে পাঁপ জন্মায়, 

সে যেন সেই সকল পাপে লিপ্ত হয় ১৭ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্মতি ক্রমে 

অরণাবাসী হইয্সসছেন, পাদছারা অগ্নিষ্পর্শ করিলে যে পাপ হয়, কুতশ্ 

লৌকের যে পাপ হয়, চৌ্্যবত্তি অবলম্বন করিলে যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ 
সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হছউক্্॥ ১৮ ॥ 



প৯তি, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাণ্ড ৪৯৯ 

যদগ্নিদায়কে পাঁপং ষৎ পাঁপং গ্রামধাতিনি | 

মিত্রদ্রুহি চ যৎ পাঁপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাঁং || ১৯ | 

উতে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎ পাপং পরিকপ্পিতং | 

তত পাপং সমবাপ্পলোতু যস্যার্য্যোহনুমতে গতঃ || ২০ || 

প্রমাদিনি নরে পাঁপং যচ্চাপ্যনৃতবাদিনি | 

তত প্রাপ্রোত্বরুতপ্রজ্ো যস্যাধ্যোহন্ুতে গত || ২১ || 

এশ্ব্ষ/মক্কতপ্রজ্ছে। লততামনুশাস্ত চ। 

কর্তব্যমতিভিঃ নার্ধং যস্যাধ্যোহনুমতে গতঃ || ২২ 

গ্রামে বসতু বগ্মাসান্ স্বস্থৃতামুপজীবতু 
একাকী মিষ্টমশ্নীতু যস্যাধ্যোহনুমতে গতঃ || ২৩ | 
এবমাশ্বাসরামাস ভরতো সুংখকধিতাং | 

কৌশল্যাং শোকসন্তগডাং পতিপুভ্রবিনাক্কৃতাৎ || ২৪ || 

অনুবাদ । 

গুছে অগ্রিদানকারার যে পাপ হয়, গ্রামের উচ্ছেদকারীর যে পাপ হয়, 
€লোকানিষ্ট করিলে যে পাপ হয়, সেই সকল পাপ সে প্রাপ্ত হউক্॥১৯ ॥ প্রাতঃ 

সাগ়াহচ সন্ধ্যার সময় শয়ান ব্যক্তির যে পাপ লিখিত আছে, যাহার পরামর্শে 

রামচন্দ্র বনে গিয়াছেন, সে ব্যক্তি সেই পাপ প্রাপ্ত হউক্। ২০ ॥ যাহার উপ- 

দেশাম্ুসারে শ্রারাম বনে গিয়াছেন» অনবধান সম্পন্গ লোকের যে পাপ ও মিথ্যা- 
বাদী মন্থযোর যে পাপ নির্ণয় আছে, অকৃতপুণ্য সেই ছুরাত্সা মেই সকল পাপ 

গ্রাণ্ড হউক ॥ ২১ ॥ যাহার পরাসর্শে শ্ারামচন্্র বনে গিয়াছেন, সেই ছুরাশয় 

দুর্বদ্ধি ব্যক্তি কর্তৃব্য বোধে অসদৈশ্বর্ষ্যের প্রকাঁশ হউক্এবং এ এশ্বর্ষের প্রতিপালন 
করুক্॥ ২২ ॥ শ্রামচন্দ্র যাহার উপদেশে বনে গবন করিয়াছেন, সেই ছুরাচার 

ক্রমিক ছয় মাঁস ব্যাপিয়। গ্রামে অবস্থান করুক্ঃ আপনার কন্যার দ্বার] উপজী- 

বিকা ঝরুক্$ এবং উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রাণ্ড হইয়| একাকী আপনি ভক্ষণ করুক্॥ ২৩॥ 

ভরত এই প্রকার শপথ বচনে শোকাঁনলে দহামান], পতি পুত্র বিহীন।, পরম ছুংখ 
সন্ত! কৌশল্যাদেবীকে আশ্বীসযুক্ত করিলেন, অর্থাৎ ভরত উপরি উক্ত শপথ 
বারা এই জাঁনাইলেন, যে যদি মাতার সহিত মন্ত্রণা কিয়] রামকে বনবাস দিবার 
পরামর্শে আমি লিপু খাঁকি, তবে আমি এসকল পাচপ পাপী হইব ॥ ২৪ ॥ 



৫০৬ রামায়ণৎ 1 [ ৭৯তি। সর্মঃ| 

এবং তং শপথান কচ্ছান্ শপমনমকন্মষং। 

তরত ছুঃখসন্তপ্তং কৌশল্যা পুনরব্রবীৎ || ২৫ | 
শুদ্ধস্বভাব ধর্্াত্সনন বৈমি ত্বামকল্মবং । 
শপথানীদৃশশন্ কুর্বন্ প্রাণানুপরুণৎবি মে || ২৬ | 

দিষ্ট্যাসি রামসহিতঃ পুজ্র ধর্্ান্ন চালিতঃ | 

সহ রামেণ ধর্্মাতন্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুহি || ২৭ || 

অপিত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং লক্ষমণেন চ| 

তীর্ণপ্রতিজ্ঞেনানুণ্যৎ গতেন পিতুরত্র চ 11 ৮ | 

পুর্বেষাং পুণ্যকীর্ভীনাং রাজরধীণাং মহাঅনাং । 
্রাপুহযাযুস্চ কীর্তিগ্চ ধর্শা গেবোচিতৎ কুলে || ২৯॥ 

অন্ুবাঁদ 

অনন্তর কৌশলঢাদেবী সর্বদোষ বিহীন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ছুৎখানলে পরিতগ্ত 

তরতকে এই গএ্রকার কষ্উজনক শপথ করিতে দেখিয়] পুনর্বার বলিতে লাগি- 

লেন॥। ২৫ ॥ রেবঙ্ন ভরত ! আমি জানি, আরে) জানিলাম তুমি একান্ত 

অভি বিশুদ্ধ চরিত, ধর্মশীল তোমার ইহাতে কোন পাঁপ নাই, যেহেতু তুমি যে 

নকল ভয়ানক শপথ করিলে, তাহ! শ্রবণ করিয়] আমার অন্তরাত্মা চমকিত হইয়] 

উঠিল ॥ ২৬ ॥ হেপুভ্র! ভাগ/ক্রমে তুমিও শ্রীরামের ন্যায় ধর্ম হইতে 

বিচনিত হও নাই? রে বৎস! জাঁনিলাম তুমি যথার্থ ধার্মিক বট, অতএব 

আঁশীর্ব্ধাদ করিতেছি আমার রামচক্র্রের সহিত তুমিও দীর্ঘ পরমাঘু প্রাণ্ড হও 

॥ ২৭ ॥ তোমার বাঁক্যে আমার মনে এমন প্রত্যাশা জন্মিল, যে ্রীরাম প্রতিজ্ঞ] 

প্রতিপালন করিয়] পিতার খণ পরিশোধ করিলে পর, এখানে রাম ও লক্ষণের 

সহিত তৌমাঁকে আবার দেখিতে পাইৰ ॥ ২৮ ॥ রে বস! আমাদিগের 

বংশজাত পুর্ববতন মহাত্সা যে সকল রাজর্বিদিগের পবিত্র কীর্তি শশধরে জগগ্গুল 

দেদীপামাঁন হইয়াছিল, সেই সকল মহোদয় রাঁজগণের পরমাঁযু, ও কীর্তি, এবং 

কুলক্রমাগত ধর্ম তুমি পরীপ্ত হও ॥ ২৯ 1 | 
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চতুর্দশনু বর্ধেফু গতেম্বরিনিস্দন | 

রাঁমং সীতাং লক্ষণণঞ্চ দ্রষ্টাসি পুনরাগতান্ || ৩০ | 

তৈলদ্রোণ্যাং শরীরং তে পিতুস্তিষ্ঠতি পুক্রক | 

্তপ্রতীক্ষং মহার্যস্য তত সংস্কতু ত্বমর্থসি || ৩১ || 
ধর্মেণেমণঃ প্রজাঃ পুভ্র যথা রক্ষসি তত, কুরু। 

স্ব্গতোৌইপি যথ৷ রাজা সন্তষ্যতি তথা কুরু | ৩২ | 

পিতুর্বিয়োগজং ছুঃখং রাঁমত্যাগক্কৃতং তথা | 

উৎস্জ্য ধূর্য্যব, পুজ গুববণং কুলধুরং বহু || ৩৩ | 
এবমাশ্বান্যমান্স্য ভরতস্য মহাত্মনঃ | 

শোকভারসমাক্রীন্তং বব লুলিতং সনঃ | ৩৪ || 

কৌশল্যায়া বিলপিতঃ শ্রত্বা চ করুণাক্ষরং | 

মোহমভ্যাগমস্ভুয়ো ভরতে! ছুংখমোভিতঃ 1 ৩৫ || 

অনুবাদ! 

হেশক্র তাপন ! চতুর্দশবৎমর গত হইলেই পুনর্ধণার অযোপ্যানগরে প্রত্যাঁ- 

গত রামচন্দ্রকে এবং লক্ষ্মণকে ও জানকীক্ষে অবশ্যই অবলোকন করিব।।| ২৩০ || 

হেপুত্রক! মহামান্য তোমার পিতার মৃত শরীর তোমার অপেক্ষাঁয় তৈল 

প্রোণীতে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এক্ষণে তুমি তাহার সৎকার করিতে যোগ্য হও 

॥ ৩১ || হেপুত্রক! .এই সকল প্রজাদিগ্কে ধশ্মান্সারে প্রতিপালন কর, 

ইহণর যাহাতে নির্বিশ্বে রক্ষ! পায় তাহ! কর, যহারাঁজ1 দশরথ স্ুরলোকে গমন 

ফরিয়াঁও যাহাতে সন্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্ববান হও || ৩২ || রেবৎস! 

এক্ষণে তুমি বিলক্ষণ তাঁর বছনে সমর্থ হইয়াছ, অতএব তুমি জনকের বিয়োগ 

জন্য দুঃখনিকর পরিহার করিয়! ও শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন“জন] ছ্ুঃখরাঁশিকে ছরী- 

করণ করিয়। গুরুতর এই কুল ক্রমাগত রাজ্যভীর বহন করিতে নিযুক্ত থাকছ 

॥ ৩৩ ॥ মহাত্মা ভরতকে কৌশল্যাদেবী এইরূপে আশ্বান গ্রদান করিলে 

পর তাহার মন শোকরাশিতে যে সমাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা তখন কিঞ্িৎ 

সমতী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর ভরত কৌশল্যা মাতার সকরুণ বিলাপ 

বাক্য শ্রবণে পুরর্ঝার ছঃখ সমুহ বিমোহিত হইয়। মোহ প্রাণ্ড হইলেন || ৩৫।! 



৫০২ রামায়ণৎ [ ৭৯তি, বর্গ: / 

শৌচননথ স পতিতে। ধরণ্যাং শোকলালস:ঃ| 

তত্ত দার্তোহতিকরুণং বিললাপাকুলেন্দ্িয়ঃ || ৩৬ | 
পিতরং ভ্রাতরঞৈব স্মৃত্বা তদ্গীতচেতন:ঃ। 
তস্য লালপ্যমানস্য জগামান্তং দিবাকরঃ 11 ৩৭ || 

অসতো দীর্ঘমুষ্্চ দুঃঘার্তস্য মুহুর্মাঃ। 
তস্য স। বর্ষশতবদ্যত্যবর্তৃত শর্বরী || ৩৮ || 

রাত্রিক্ষয়ং বীক্ষ্য বলপ্রধান। ছিজাতয়ো মন্ত্রিগণাঁশ্চ সব্ধে | 
নৃপালয়ং তং বিবিশুঃ বমেত। হীনং মহেন্দ্রপ্রতিমেন রাঁজ্ঞা || ৩৯|। 

তমার্তমশ্রপরিপুণনেত্রং শোকে নিমগ্রৎ পতিতং ধরণ্যাং । 
উপাবিশৎ স। পরিষণ্ সমস্তাদ্িসংজ্ঞকপ্পং ভরতং সমীক্ষ্য || ৪০ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যধকাণ্ডে ভরতশপথে। নাম 

নবসগুতিতমঃ সর্গ21| ৭৯ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর ধরণীভলে নিপতিত হইয়| শোকে ব্যাকুলিতান্তঃকরণে ভরত করুণপ্ৰযে 

কাতর তাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।। ১৬ ॥ ভরত তদ্াাত মনে পিতা 

দশরথকে ও জ্যেষ্ঠ ভাঁভা আ্ীরামচন্দ্রকে ম্মরণ কবিয়। বারবার বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, এমন সময়ে দিবাকর অস্তাচলগামী হইলেন। ৩৭ 11 ভুংখে 

একান্ত কাতর হইয়] ভরভ বারবার দীর্ঘ অথচ উষ্ণ নিংস্বাস পরিত্যাগ করিতে 

লাগিলেন, এই প্রকারে সেই রাত্রি তরতের পক্ষে এক শত বৎসরের ন্যায় দীর্ঘ 

বোধ হইতে লাগিল ।। ৩৮ || অনন্তর সৈনিক পুরুষ সকল, ত্রান্ষণগণ ও মন্তরি 

রন্দের1 সকলে যাযিনী প্রতীত1 হইল দেখিয়। সকলে একত্রিত হইয়', মহেক্দৰ 

সমান নৃপেন্্র বিহীন রাজ ভবনে আসিয়া গ্রবেশ করিলেন। ২৩৯ ॥ একান্ত 
কাতর, অশ্রু পরিপৃণ নয়ন, পরম শোকাকুল, ধরাঁতলে নিপতিত, অচেতন প্রায় 
ভরতকে অবলোকন করিয়া সকলে সভার চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন || ৪* || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
তরতের শপথ নামে নব সপ্ততিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ৭৯ | 

সা ০০ শি 
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অশীতিতমঃ অর্গঃ | 
সংপ্রণণ্ডে। ব্যসনং কৃচ্ছং হীনবর্ণস্থরোদয়ঃ| 

ভরতে ন ররাজার্তঃ শশীব সমভিগ্লুতঃ || ১|| 
পিতৃশ্চ মরণাদ্দীনো রামপ্রত্রীজনেন চ | 

কৈকেষ্য। রাজ্যলুব্ধায়া ধর্মমত্যাগেন পীড়িতঃ || ২৪ 

অপশ্ঠংস্তস্য ছুঃখস্য সাগরন্যেব সজক্ষয়ং | 

অক্ষীণছুঃখবেগশ্চ শর্ম নৈবাধ্যগচ্ছত || ৩ 

পিতৃপৈতামহং বৃত্তং শাশ্বতং স বিচিন্তয়ন্। 
আদীহৎ পরমসংমূঢ়ঃ পরাস্ত বিপ্রঃ সুরামিব || ৪ | 
উৎক্রামন্ত্যা জনন্যাহং ধর্মমার্যযনিষেবিতং | 

অগাধপারে মহতি পাতিতঃ শোকসাগরে || ৫|| 

মনিমিত্তং যতো রাঁজা রামশ্চাপি বিবাসিতঃ| 

অপাপ পাপতাঁং নীতো মাত্রাহং রাজ্যলুবয়! || ৬ || 
অনুবাদ । 

রাজকুমার ভরত এইরূপ সকীতর ভীষণ কষ্টজরনক বাসন প্রাপ্ত হইক়] বিবর্ণ হই- 

লেন, ভীহাঁর বদনকমল হইতে বাক্য সকল অস্প্টরূপে নিঃস্ত হইতে ভ্রাগিল, 

তিনি রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় শোভাহীন হইলেন ॥ ১ ॥ ভরত একে পিতার 

গৃত্যু জন্য একান্ত কাতরঃ তাহাতে আবার রাজ্য লোভ বসস্বদা কৈকয়ীর ধর্ম 

পরিহার দ্বার] প্রীরামচক্দ্রের বনবাস জনা অভিশয় পীড়িত ২ ॥ কৈকেয়ী 

কুমার অপার পারাবারের ন্যার সেই অলীমদুঃখপুরের ভ্ুরীকরণের উপায় 

অবলোকন না করিয়] ছুঃখবেগে পরিপুর্ণ মনে কোন ক্রমেই স্থখলাত করিতে 
শক্ত হইলেন নাঁ॥ ৩ ॥ তিনি পিভ্ পিতামহ ক্রমীগত ব্যবহার নিরস্তর 

অন্ুধ্যান করিয়া « ব্রাহ্মণ সুরাপান করিয়। যেরূপ বিষুঙ্ধ হন” তদ্রুপ ইতি 

কর্তব্যতা সাধনে বিমুটউ্চেত হইলেন ॥ ৪ ॥. এবং বহিতে লাগিলেন, হ1? 

আমার জননী কৈকেয়ী সাধুজন পরি সেবিত কর্ম পরিহার করিয়! অকুলপাথায 

অগাঁধ শৌক সাগরে আমীকে নিক্ষেপ করিয়াছেন ॥ & ॥ আমার জননী 

রাজ্য লোভের পরতক্ত্র হইয়] আমার নিষ্পাপ কলেবরে পাঁপরাশি পরিপূর্ণ 

করিলেন, তিনি আমার জন্যরাজ্য প্রার্থন। করিয়াছিলেন বলিয়াই মহারাজ মৃত্যু 

মুখে নিপতিত হইয়াছেনঃ এবং শ্রীরামচন্দ্রও বনবাঁসে গমন করিয়াছেন ॥ ৬ | 
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বিহীনশ্চন্্রনূ্য্যাভ্যাং যথ। মেরু নঁ রাজতে | 
তথ। পত্র! চ ভ্রাত্রা চ শুন্যং পুরমিদং মম ॥ ৭ || 

অত্যন্তনুখসংর্দ্ধঃ পিত্র! ভ্রাত্র। চ লালিতঃ | 

কথমেবন্বিধং ছুঃখং প্রাপ্য জীবামি ভুঃসহং || ৮ | 

সোহহং পিত্রা সহৈবাগ্নিং বনং রাঁমেণ বা সহ। 
প্রবিশামি বিন! তাভ্যাঁং নাহং জীবিতুমুত্সহে || ৯ || 
শ্রান্তস্য যদি রামস্য পাদৌ তৌ শুভলক্ষণৌ | 
সব্বাহয়ে বনস্থ্স্য তন্শে রাজ্যাদ্বরং ভবেৎ্ | ১০ || 

শুশ্রামণাণশ্চরণৌ বনে বন্যেন জীবতঃ| 
অহ্মার্ধ্যস্য বতস্যামি তস্যার্চাপুষ্পমাবহন্ || ১১! 

রামেণ হি বিন! নাহমিচ্ছামি ত্রিদশেষপি। 
রাঁজ্যং কিন্নু মনুষ্যেষু মাতৃদৃষিতমধ্রবং | ১২ || 

অনুবাদ! 
স্ুমেরু পর্বত চক্র স্থ্র্যা বিহীন হইলে যেমন শোভা রহিত হয়, তেমনি 

আমার পিত] ভ্রাতা পরিশ্ুন্য এই অযোধ্যানগরও শোভাশ্ুন্য হইয়াছে ॥ ৭ ॥ 

পিতা ও জাত] ইহীরা চিরকাল পরম ন্ুখসাধন দ্বারা আমাকে লালন 

পালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি এই দুঃসহ যন্ত্রণা! ভোগ করিয়া কি রূপে 
ভ্ীবিত থাকিব? ॥ ৮ ॥ যাহা হউক এক্ষণে হয় পিতার সমভিব্যবহাঁরে অনলে 

প্রবেশ করিব, ন। হয় জ্রাঁতী শ্ীরমেচন্দ্রের সহিত অরণ্য বাসী হইব, আমি তহা- 
দিগের ছাড়া হইয়া! একক্ষণও জীবিত থাকিতে উৎসাহী হইতে পারিব ন] 

॥ ৯ ॥ বনচারী গ্রীরামচক্দ্রের সমভিবাহারে থাকিয়া, তিনি পরিশ্রান্ত হইলে 
পর তাহার সুলঙ্ষণাক্রান্ত পাদপদ্ম যুগলের সংবাহনে নিযুক্ত থাকাই অকি- 
ক্িৎকর অনিশ্চিত রাজ্য সুখ অপেক্ষা! আমার পক্ষে সম্যক ব্ূপ শ্রেষ্ঠ কল্প 
হয়।। ১০ || অতএব আমি সম্মাননীয় রখুনাথের চরণ কমলের সেব] গুশ্রাষ! 
করতঃ বন্ফল মুলঘ্বারা জীবিকা নির্ববাহ করিয়! তাহার পুজার্থ পুষ্পাদি আহ- 
রণ করিব, এবং তাহার লমভ্ভিব্যাছারে অরণোই বাস করিয়। থাকিব || ১5 ॥| 

শ্রীরাঁমচন্দ্রের সহবাস ব্যতিরেকে আমি স্বর্ণেতেও অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি 
না, ভাহাতে আমার জননীর প্রার্থনায় ছুষিত, অকি্ছিৎকার অস্থান্ি ০ 

লৌকের রাজোর কথ!কি আছে? ॥ ১২ ॥ 
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আধ্যরামস্ত পুর্ণেন্ছুসদৃশং চাঁরুলোঁচনং। 
মম শোঁকো সুখ বীক্ষ্য ন ক্যা পিতৃবিয়োগিজঃ || ১৩ || 
ইতি শ্রত্বা বচে। ধর্ম ভরতম্ত মভাতনঃ | 

অমাত্যা বন্ধুবর্গাশ্চ ছুঃখাঁদআণ্যবর্তয়ন || ১৪ |! 

তমবাকৃশিরসং ভূমি ঞ্চরণাগ্রেণ রাঘব । 
বিলিখন্তমুবাচান্ত বশির্ঠো তগবানুষিঃ || ১৫ | 
আপতস্বমুটে। ধৃতিমান্ বঃ সম্যক্ প্রতিপদ্যতে | 
কর্মীণ্যবশ্ট কাধ্যাঁণি তমা: পণ্ডিতং বুধা; || ১৬ || 
স ত্বং ধৈধ্যমুপাশ্রিত্য বিধুয় জদরভ্বরৎ | 

কতু মর্তস্যসমূচঃ ক্রিয়াঃ পিতৃরনন্তরৎ || ১৭ | 
পিতা তে পুজশেশকান্ঠো রাঁমে প্রত্রজিতে নন€। 
স্বষানাগচ্ছতি জাণা নিষ্টাংস্ত্ক্ত। দিবঙ্গত; || ১৮ || 

অন্নবাদ | 

আঁর্ষ) আীরাঁমচন্দের সম্পূর্ন শশপরমগ্ডল সমান নয়নদ্বয় শোভিত ধদনকমল 

অবলে।কন করিতে আমার পিত শিয়োগজাত শোক কখনই থাকিবেক ন।॥ ১৩ 1 

অনাত্য বর্গ ও বন্ধুবগ সকলে মহাত্মা ভরতভের এই ধর্মান্ঘায়ি বচন পরম্পর! 

শ্রবণ করিয়া দুঃখ হেতু তাঁহারা নেত্রজল পরিত্যাগ করিতে লাগলেন || ১৪ 11 
অপধোবদনে অবস্থিত শু পাদাগ্র দ্বার। ভূমি খনন পরায়ণ ভরতকে অতিকাঁতিন্ 

দেখিয়া ভণ্ববান্ বশিষ্ খষি এই কথা] বলিতে লাগিলেন | ১৫ || ছে রাজনন্দন 

থে ব্ন্তি আপ উপস্থিত ছইলে বিনেচন] শন না হয়, ও খৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্ববক 

অবশ কর্তব্য কম্মের অন্ুষ্টানে নিযুক্ফ থাকে, জ্বীন লোকের! তাঁছাকেই 
পণ্ডিত শব্দের বাঁচ্য কহিয়| থাকেন |॥ ১৬ 1 অতএব হে বস 1 তুমি খৈর্যা- 
বলম্বন পুর্ববক হদয় জ্বরকে দুর করিয়। অসৎসুদ্ধ হইয় পিতার ওগ্ধদেছিক কর্ম, 
সকল বম্পাদন করিতে যোগ্য হও || ১৭ 11] তোমার পিত1] মহারাজ। দশরথ 

আীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়। শোকবেগ সম্বরণে অসমর্থ হন, পরিশেষে এখানে 

তোমার আগমনের পুর্বে তিনি আপন প্রিরতম প্রাণ পরিভাগ পুর্বাক স্বর্গধাসে 

গমন করিয়াছেন] ৯৮11 
[. ৪ 



৫০৬ রামায়ণৎ । | ৮গতি। সর্গঃ | 

অনাথ ইব ধন্ীআ। লোকনাথঃ পিতা! তব । 
নির্ভিয়েত কথং নীম ম্ৃতস্তাতস্তয়া বিনা || ১৯ || 
ইত্যস্মাভিরিচাধ্ৈেৰ তৈলদ্রোণ্যাৎ স শারিতঃ| 

তস্য নিহরণং তাঁত পিতুস্তৎ কর্তুমহসি || ২০ | 

পরিসান্তয় মাতৃশ্চ ম। চ শৌকে ননঃ কথাঃ 

অবশ্থং তাবিনে যেহর্থ। ন তে শোঁচ্যা ভবদ্িধৈঃ || ২১ || 

সংবুদ্ধেরীগতজ্ঞানৈ স্তত্বিদ্ভির্মাহাতমভিঃ | 
তম্মাঁৎ সংন্তভয়াআনং মাঁভূর্ভরত বালিশঃ || ২২ || 

কাকুৎস্থ বলবান্ কালঃ শক্যতে নাতিবর্তিতুং | 

সবর ন তাব্যমন্মাভি স্তন্ন শোচিতুমর্থসি 1) ₹৩ || 
ভূশং হি ছুঃখাভিহত! বিচেতসঃ ক্ষুধা চ তন্দ্র্যাচ বিপন্নতাৎ গতাঃ | 

রা ইমাঃ পিত্বজং নহিষীরুপেক্ষিতৃং ন রাজপুক্রীহসি নাথতাং গতঃ || ২৪। 

অনুবাদ । 

তোমার পিত। মহাত্ব। দশরথ সর্ব লোকনাথ হইয়াও অনাথের ন্যাঁয় মৃত 

হইলেন, আমি তোঁন। ব্যতিরেকে কি রূপে তাহার শেষ কাধা নিহরণাদি কন 

সম্পীদন করাইব | ১৯ | হেবছস! আমর] এই বিচারসিদ্ধ করিয়া তোমার 

পিতাকে তৈলদ্রোণীতে শয়ন করাইয়। রাখিকীছি এক্ষণে তুমি মৃতপিতাঁর 

দাঁহাঁদ কার্য করিভে যৌগ্য হও | ২৭ ॥ সংপ্রতি মাতৃগণকে প্রবোধ বাক্যে 

সান্তনা করছ, শেকে মনোনিধান করিহ না, কেননা অবশ ভাঁবি ভাব যে 

সকল বিষয়, তাহাতে তোদার ন্যায় স্থুুদ্ধি সম্পন্ন, জ্ঞান বিশিষ্ট, তত্ববিৎ মহাত্যা। 

ব্যক্তির] কোনমতেই সেসকল বিষয়ে শোক প্রকাশ করেন না। অতএব ছে ভরত! 

তুমি আম্মীকে স্থির করম্ধ' বালিশত] প্রকাশ করিহ ন1 ॥ ২১। ২২।| হে কাকুতস্থ! 

বল আত বলবানৃ, তাহাকে অতিক্রম করিতে কেহই শক্ত হয় ন, আমরা! 

সকলে যাঁছা সম্পাদন করিতে অক্ষম, সে বিষয়ে তোমার শোক কর! উচিত 

হয় না| ২৩ || হে নৃপনন্দন! এই সকল তোমার জননী রাঁজমহিষীগণ 

ঢঃখে একান্ত কীতরণ, চৈতন্যশুন্য প্রায়া হইয়াছেন, ক্ষুধা ভূষ্ণা নিদ্রা পরিত্যাগ 

করিয়] নিভীন্ত কষ্ট পাঁইতেছেন, তৃমিই এক্ষণে ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের কর্তা, 

অতএব ইহবাদিগকে উপেক্ষ)। কর। তোমার উচিত হইবেক না| ২৪ | 



৮*তি, নর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ । ৫০৭ 

অপশ্চিমস্তে পিতুরদায যো বিধিঃ 
প্রদর্শিতন্তত্র চ যঃ ক্রম দ্বিজৈঃ | 

তমাশু সম্পাঁদর ধৈর্য্যমশস্থিতে 
বিষাদমন্মিন্ ন নৃপাতআজাহসি || ২৪ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে বশিন্ঠবাকাত 

নাম অশীতিতমঃ সর্গঃ | ৮০ || 

অনুবাদ | 

হে রাজকুমার ! যথা বিধাঁনক্রমে তোমার পিতার শেষ কার্য সম্পাদনার্থ 
ব্রাহ্মণের! ভোমাকে যে উপদেশ দেন, ধৈর্ধ্যাবলম্বন তুমি পুর্ববক তাহা আশু 

সম্পাদন করহ, কোন মতে ইহাতে তোমার বিষাঁদ কর] উচিত হয় না| ২৫ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযৌধ্যাকাঁণ্ডে 
বশিষ্ঠ বাঁকা নীমে অশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপন্ঃ|| ৮৮ || 

শা 0০ শসা 



৫০৮ রামায়ণৎ। [৮১তি, সর্গঃ| 

একাশীতিতম;ঃ ষর্গঃ। 

এবমুক্তে। বশিষ্ঠেন ভরতে ধীমতাং বরঃ | 

বশিষ্ঠমভিবীক্ষ্েদ মুবাঁচার্ভতরো। বচঃ1| ১।| 
ভবত্যেবং ক্রবতি মে দীধ্যতীৰ মনো মুনে | 

লোকনাথেস্থিতে রামে নাথত্বং ময়ি কীদৃশৎ || ২।। 
কিন্তু তত্র নয়ধং মাহ যত্র রাজা পিত। মম | 

করিষ্যে তত্র নংস্কীরং ভবস্তিঃ সহিতো। বশ$ || ৩ || 

নেদানীং হৃদয়ঞ্েনে স্ফুটিষ্যতি সহজ্বধা | 
দর্শয়ন্ত তবন্তন্তং পিতরং ক্ষীণজীবিতং | ৪ || 

ততো বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্যে তে নৃপমন্ত্রিণঃ। 

আনয়ন তরতং ত্র ত্র রাঁজ্ঞঃ কলেবরং | ৫11 

অথসপ্তশতাস্তাস্ত জ্িয়ো রাজপরিগ্রহীঃ | 

ভরতং পুরতঃ কুত্বা যযুদ্রকট্ং মৃতৎ হৃপং || ৬ || 
অনুবাদ । 

সকল বুদ্ধিমীন হইতে প্রধান বুদ্ধিমান যে বশিষ্ঠ, সেই বশিষ্ট খফি 
ভরতকে এই সকল কথা বলিলে পর, ভরত অতিশয় কাতর হইয়1 তাহ1র 

প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ১11 হে মহাভাগ ! হে মননে! 
আপনি আমাকে যাহ বললেন তাহাতে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়। 
যাইতে লাগিল, কেননা ভ্রিলোঁকনাথ রঘুনাথ আীরানচক্দ্র যেখানে বর্তমান 

রহিয়াছেন, সেখানে আমার কর্তৃত্ব কিরপে সম্ভাবিত হইতে পারে?1। ২ || 

কিন্তু কি করি, আমি আপনাদিগের বশস্বদ এক্ষণে যেখানে আমার পিতা 

রহিয়াছেন, আপনার আঁগাকে তথাঁয় লইয়া চলুন আপনারদিগের সম-. 

ভিব্যাহাঁরে সেখানে যাঁইয়! পরে পিতার ওদ্বব্দেহিক সংস্কার করিব || ৩ || যদি 
তাঁহাকে অবলোকন করিয়া এক্ষণে আঁমাঁর হৃদয় সহত্রখণ্ডে স্কুটিত ন] হয়, 

তবে আপনারা অন্কগ্রহ সহকারে আমার সেই প্রাণহীন পিতাকে দেখাইয়। 

দেউন || ৪ || অনন্তর বশিষ্ট প্রভৃতি খধিগণ সকলে নৃপতির কলেবর যথায় 
স্থাপিত ছিল, তথায় ভরতকে আনয়ন করিলেন। গু || মহারাজ দশরথেনু 

বিবাহিত সাত শর্ত পঞ্চাশৎ পৃত্বী সকলে ভরতকে অগ্রে করিয়া! নৃপতির মৃত 

কলেবর দর্শন করিবার জন্য গশ্চীৎ্ৎ পশ্চাৎ গযন কারলেন | ৬ ॥| 



৮১তি, সর্গঃ1] অযোধ্যাকাও2 1 ৫০৯ 

তত্র প্রবিশ্ত ভরতঃ সহ রাজপরিগ্রহৈঃ | 
দদর্শ পিতরং প্রেতং রামমাতুর্নিবেশনে || ৭ | 
স তং গতাস্তং পিতরং ছুষ্টৈবোপহতাত্ব্ষং ৃ 

হা রাজনিতি বিক্ুশ্থ পপাঁত প্রথিবীতলে || ৮|| 
বিসংজ্ঞকপ্পঃ সংজ্ঞাং তু পুনর্লবা সুছুর্ম্মনাঃ | 
জীবন্তমিব সংপ্রেক্ষ্য পিতরং সে। হভ্যভাষত ॥ ৯ || 

রাজন ত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভরতোহহমুপাগতঃ | 
বদাজ্ঞয়। মহা সন্ত শক্রত্রসহিতস্তরন্।॥ ১০ || 
মম মাতাঁমহস্তাীত কুশলং স্বানুপৃচ্ছতি 4 
শ্রণম্য শিরসা তদ্বদ্য,ধাজিন্মীতুলো। মম || ১১ || 

বতঃ কুতশ্চিৎ সংপ্রাপ্ত মন্কমারোপ্য মাং নুপঃ। 
চি 

নতং মুগ্ধন্যুপান্ায় প্রাত্য। পুব্ধমনন্দয়ঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

ভঙ্গত রাঁজপত্বীগণ সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়! বামচন্দ্রের জননী 

কৌশল্যাঁদেবীর গৃছে মৃত পিতাঁকে সন্দর্শন করিলেন।। ৭ ॥ ভরত মেই গত 
প্রাণ কান্তিহীন পিতাকে জন্দর্শন করিবামাত্র হ] মহারাজ ! উচ্চৈঃস্যরে এই কথ! 
বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন | ৮ | এবং পতিত হইবাঁমাত্রউ 
অচেতন প্রায় হইলেন, কিঞ্চিৎকাঁল বিলম্বে পুনর্বার চেতন লাভ করিয়া ভরত 

অতিশয় দুন্মনা হইয়।, মৃত পিতাকে জীবিতের ন্যায় সম্বোধন করিয়! বাঁলতে 
লাণিলেন।| ৯ 1 হে পিতঃ! হে মহারাজ! আপনি গাত্রোথান করুন, 

শয়ন করিয়!। রুহিয়াছেন কেন । হে মহাবল পরাক্রীন্ত! আমি ভরত, আপনার 

অন্মত)ন্সারে শক্রম্্ন সমভিব/হারে সত্বর গমনে মাতামহ পুর হইতে এখানে 

আসিয়! উপস্থিত হইয়াঁছি || ১০ || হে তাত! আমার মাতামহ যেমন আপনার 
কুশল সম্বাদ জিজ্ঞাস। করিয়াছেন, তেমনি আমার যুধাজিৎ মাতুলও নত মস্তকে 

আপনাকে প্রণাম করিয়। মঙ্ধল বার্তী। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন || ১১ || হে 

রাজন! গুর্ববে যে রূপ আনি কোথাও হইতে আগত হইলে পর আপনি 
আমাকে ক্রোড়ে লইয়। প্রীতি পুর্ববক আমার নত মম্তকের আভ্রাণ লইয়া বিবিধ 
আনন্দ প্রক।শ কারতেন || ১২ ॥ 



৫১০ রামায়ণৎ। [ ৮১তি, সর্গ; 

স হদানীমনুপ্রাগুং কিমর্থং নাভিভাষসে | 
ন তেহপরৃতবান্ কিঞ্চি দহং তাবৎ, প্রসীদ মে || ১৩|| 
ধন্য স রামে। যেনাজ্ঞা কৃতা তে বস্থধাধিপ | 

লক্ষণণস্চাঁপি ধন্যোহসৌ যে রামমনুনির্থতঃ || ১৪ | 
অধন্যোহহনপুণ্যশ্চ যন্মাঁং প্রতি স মন্যুমান্। 
ছুঃখেন মহতাবিষ্টঃ প্রাথান্ সন্ত্যক্তবানসি || ১৫ 1| 
নুন্চ তৌ ন জানীতো মৃত্যুং তে রামলঙ্গমণৌ | 
যথ। হি বনমুৎহ্জ্য নাগতাবিহ দুঃখিতৌ | ১৬ | 

মাতৃদোবাদপ্রিয়ন্তে যদি তাবদহং নৃপ | 

শক্রক্পমপি তাবৎ ত্বমভিভাবিতূমর্থসি |) ১৭ || 

অনুবাদ | 

এক্ণেও সেই রূপ আমি আপনার নিকট আসিয়া! উপস্থিত হইয়াঁছি, কি 
জন্য আপনি আমাকে কোন কথ] জিজ্ঞাস] করিতেছেন না? আমি আপনার 
নিকট কোন অপরাধ করি নাই, যাহাঁছউক্ যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে 

এক্ষণে আনার প্রতি প্রসন্ন হউন্। ১৩ ॥॥ হেভূপতে! সেই গ্রীরামচন্দ্রই 
ধন্য, যিনি আপনার আজ্ঞা মস্তক্ষে ধারণ করিয়। বনবাসে গমন করিয়াছেন, 

লঙক্ষ্ষণকেও ধন বলিতে হইবে, যেছেতু লক্ষ্মণও শ্রীরীমচক্দ্রের অস্থগমন করিয়া- 
ছেন1 ১৪ || কেবল আমিই একান্ত অধন্য ও অকৃত পুণা, যেহেতু শ্রীরামচক্ত্র 
আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং আপনিও যৎ্পরোনাস্তি ছঃখিত হইয়! প্রাণ 
পর্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন || ১৫ || আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে 

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই আপনার মৃত্যু সংবঠদ জানিতে পারেন নাঁই, কেননা 
ভীছারা এ সন্বাদ জানতে পারিলে অবশ্যই পরম ছুঃখিতান্তঃকরণে অবশ) 

বনবাস পরিহার করিয়া এখানে আগমন করিতেন, যখন আগমন করেন নাই 

তখন কখনই এবার্ত তাহার! জানিতে পাঁরেন নাই | ১৬ 11 হেনৃপতে ! 

যদি আমার জননীর দোষেই আমি আপনার অপ্রিয় হইয়।! থাকি, তবে 
আমাকে সন্ভাঁষ ন! করিয়া আপনি শক্রত্বের সহিত কণথাপকথন করিতে যোগ 

হুউন্।॥| ১৭|| | 



৮১তি, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 | ৫১১ 

নির্ববাস্ত চীরবসনং রাঁমং লঙ্গমণমেব চ | 
স্্ীহেতোঃ কিমপি প্রাণা-স্ত্যক্তা রাজন্ দিবঙ্গতঃ || ১৮ | 
এবং বিলপতস্তস্য ভরতঙ্ মহাজনঃ | 

শ্রত্থ! নৃপতিপত্তাস্তা রুরুদুভূশিছুঃখিতাঃ || ১৯ || 
বিলপন্তং তথা তন্ত ভরতং শোককর্ষিতং | 

বশিষ্ঠো জপতাং শ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চেদমূচতুঃ || ২০ || 
মা শুচো৷। ভরত.প্রাক্ত নৈব শোচ্যে। মহীপতিঃ। 
আনন্তরমসংমুঢঃ ক্তুম্ত ত্বমর্থসি || হ১ | 

শোচন্তে ননু সম্েহা বান্ধবাঃ সুহ্ৃদস্তথা | 

পাতয়ন্তি গতং স্বর্গ মশ্রপাতেন রাঘৰ || ২২ || 

অঁয়তে হি নরব্যান্র পুরা পরমধার্মিকঃ | 
ভূরিছ্যক্সো গতঃ স্বর্গং রাজা পুণ্যেন কর্ণ || ২৩ | 

অনুবাদ । 

ছে রাঁজন্! আপনি স্ত্রীপরতন্ত্রপ্রযুক্তই কি? শ্রীরামচন্্র ও লক্ষ্ণকে জটাঁবল্কল 
ধারণ করাইয়| বনবাঁসে প্রেরণ করতঃ প্রিয়তম প্রাণ পরিহার পুর্্বক স্থুরলোকে 

গমন করিয়াছেন? || ১৮ 11 মহাজসা! ভরত যখন এই রূপে নান] প্রকার 

বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাঁর সেই বিলাপ বচন পরম্পরা শ্রবণ 

করিয়া নৃপতি পত্ীগণেরা একান্ত ছুঃখিতান্তঃকরণে সকলেই রোদন করিতে 
লাগিলেন || ১৯ 1 পরন্ত ভরত যখন শোকে বিহ্বল হইয়! সেই প্রকার 

বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন পরম জাঁপক ভখবান্ বশিষ্ঠ ও জাবালি উভয়েই 

ভরতকে বলিলেন ॥ ২০ || হে ভরত! তুমি ঈদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তি হইয়াও শোকে 
অভিভূত হইলে? অতএব বললি তুমি কদীচ শোঁক করি না, মহারাজাঁকে উদ্দেশ 

করিয়! কোনমতেই তোমার শোক করা উচিত নহে, এক্ষণে ব্যাকুল না হইয়! 

নৃপতির শেষের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে যোগ্য হও ।! ২১ ॥ ছে রঘ্ুনন্দন ! 

বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ মৃতব্যক্তির জন্য স্নেহ সহকারে শোকাশ্রুপাত করিলে, সেই 

স্বর্গ গত ব্যক্তি নরকে নিপতিত হয়েন।। ২২ ॥ ছেনরোত্তম! এমন জনশ্রুতি 

আছে, যে পুর্ববকালে পরম ধার্শিক ভূরিছ্যুন্ন নামে রাজ। মৃত ছইয়] স্বকীয় সঞ্চিত 
পুণ্যকর্্ম দ্বার] অমর লোকেগমন করিয়াছিলেন || ২৩ ॥ 



৫১২ রামায়ণৎ | ৮১তি, সর্গঃ| 

স পুনর্বন্ধুবর্গঙ্য শোকবাঙ্গেণ রাঘব । 
কওমে বৈ ক্ষরিতে পুণ্যে ততঃ স্বর্সন্িপাঁতিতঃ || ২৪ || 
তম্মাচ্ছোকং রাঁজপুজ্র পিতৃন্নেহসমুগ্খিতং | 
ত্যজ তব নাহয় স্র্গাৎ পুনশ্যাবরিতুং নৃপৎ || ২৫ || 
অতিশোকাপ্রিনা দগ্ধ পিতা তে ্বর্সতশ্চ ্তঃ | 

শপেত ত্বাং মন্যযুনাবিউন্তস্মাচূত্তিষ্ঠ মা শুচঃ || ২৬|| 

নারং শৌঁচ্যন্তব পিতা! সইকর্মার্জিতলোকভাক। 
মুতো নীয়ং সুতা যস্ত্য যুষং রাঁমপুরোগমা? || ২৪ || 

ধর্্ীক্সানে। মহাআানো লোকে প্রথিতপৌরুষাঃ | 
দেবৌজসঃ সত্তববন্তো মনেন্্বরূণোপমাঃ || ২৮।| 

অনুবাদ 

পরে তাহার বন্ধুবান্ধব সকলে অনবরত শোকা শ্রপাঁত করাঁতে ক্রমে রাঁজার সমুদয় 
পৃণ্যক্ষয় হইয়! গেল, অনন্তর তিনি স্ুরলোক হইতে নিপতিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ 

হে রাজকুমার ! এই জন্য বলিতেছি, যে পিতৃন্সেহ সম্ভুত শৌক সন্দোঁহ পরিভাবগ 

করহ, আপনি আর পুনঃ পুনঃ শেঁকজল পরিত্যাগ করিয়া মহারাঁজাকে ন্বর্গধাম 

হইতে চাত করাইবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনার পিত1 অতিশয় শোকাঁনলে দগ্ধ 

হইয়। স্বর্গে গমন করিয়াছেন, যদি পুনর্বর্বীর তথ হইতে তিনি চুটত হয়েন, তাহ 

হইলে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তোঁখার প্রতি অভিশাপ দিবেন, অতএব তুমি 
এক্ষণে গাত্রোথান করহ, আর শোক করিহ না| ২৬ || আপনার পিতার 

কোঁন বিষয়ই শোচনীয় নহে, যেহেতু তিনি স্বকীয় সতকর্্া সঞ্চিত কলে প্ুণ্য_ 

লোকে গমন করিয়াছেন, তিনি মরেন নাই, যখন রামচন্দ্র প্রভৃতি আপনারা! 

চারিজন পুক্র তীহার বিদ্যমান আছ, তখন তিনি মরিয়াছেন কে বলে? 
অর্থাৎ জীবিতই আছেন || ২৭ || আপনারা পরম ধার্মিক, অতি মহাত্মা, 
আপনাদিগের যশঃ জগতে বিলক্ষণ প্রচারিত রহিয়াছে, দেবগণের সমান 

শরীরের কান্তি, ও সকলেই মহাঁবল সম্পন্ন, এবং পরাক্রমে বাসব ও বরুণের 

তুল] হয়েন || ২৮ | 
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এবমুক্তে বশির্ঠেন ভরতে। ধর্মকোবিদঃ | 
ত্যক্তা শোকমিদং বাক্যমুবাচ বদতাম্বরঃ || ২৯ || 

ক্রবন্তি ষন্ডবন্তো মাং তথ! তদিতি মে মতিঃ| 

বলবাংস্ত পিতৃন্নেহে। ভূশং মোহরতীৰ মাঁং || ৩০ | 

সংস্তস্তিতো৷ ভবস্তিস্ত গুরুভিহিিতবাদিতিঃ | 

ত্যক্তা শোকং করিব্যামি পিতুরস্টোদ্ধদেহিকং || ৩১ || 
আনয়ন্ত যথোন্দিষ্উত ভবন্ভিনু পমকস্ত্রিণঃ | 

সংস্কারায়ঃ পিতৃর্মেহদ্য বর্বসম্ভারবিজ্তরং || ৩২ | 
ইতি নৃপতিস্থৃতন্ত জণ্পতঃ সহ নৃপমক্ত্রিপুরোহিতৈস্তৈঃ | 
অধিকতরবৃদ্ধিগামিনী সা শতযামেব বতুব শর্দরী ॥| ৩৩ | 

ইত্যাধে রামাযণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবিলাপো 
নাম একাশীতিতমঃ সর্গঃ || ৮১ || 

অনুবাদ | 

কুল পুরোহিত বশিষ্ঠ খষি এই সকল কথ!|বলিলে পর ধর্মের মর্মবেত্তা, 
সদ্বক্তা ভরত শোক সম্মুহ পরিত্যাগ পুর্বক মুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৯ | 
হে মহাশয়! আপনার] আমার প্রতি যাহা আজ্জা করিতেছেন, ভাহা আমার 

যথার্থ বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অতিশয় বলবান পিতৃ ন্নেহ, সুতরাং সেই পিড় 

মেহ বলপুর্বক আমাকে অতান্ত মোহ্যুক্ত করিভেছে | ১৩০ | আপনারা পরম 

হিতকারী গুরু লোক, আপনাদিগেরঅন্থমতিক্রমে আমি ধৈর্ধ্যাবলম্বন পুর্ব্বক শোঁক 
পরিহার করিয়? পিতার ও্ধদেছিক কার্য সমাধীন করিতেছি ॥ ৩১ || অতএব 
অদ্য আপনার মন্্রিগণকে অনুমতি করুন্* আমার পিতার অন্ত সংস্কার জন্য 

যে ঘে দ্রব্য আবশ্যক হয়, €লই সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী সকল তাহার| আনয়ন করুক 

1 ৩২ ॥ রাঁজনন্দন তরত ও 'রাজমন্ত্রী এবং .পুরোহিভগপ এরত্রিত. হুইয়! 
এইরূপ কর্োপকথন করিতে লাগিলেন কিন্তু বিষাদপ্রনাপ্জিনী.সেই রাত্ভি যেন শত 
যামার নায় প্ররন্ধ। বোধ হইতে লাগিল 1:৩৩ ॥ ০ 

ইতি চতুর্বি ংশতি সাঁহত্/ বালীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
তরতের বিলাপ নামে একাশীভিতমঃ সর্গঃ (সমাপন, || ৮১ || 

[ ৬৪ ] 
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স্বাশীতিতম: সর্গঃ| 
তন্তাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভরতং স্থুতমাগধাঃ | 
্রনুগ্তং বোধয়িষ্যন্তস্তষটবর্ধুরস্বরাঃ || ১|| 
সহসা চাভ্যহন্যন্ত ছুন্দুভয়ে। মহাস্বনাঃ | 

প্রধ্মাপ্যন্ত সুঘোষাশ্চ শঙ্ঘবেপুগণাঃ পৃথক || ২ | 

স তুরধ্যঘোষঃ সুমহান্ পুরয়ন্নিব তাং পুরীং। 
বোৌধয়ামশস ভরতং শোৌকব্যাকুলচেতসং || ৩ || 

প্রতিষিধ্যাথ ভরত স্তঞ্চ প্রাবোধকম্বনং | 
নাহং রাজেতি তানুক্তা তত; শক্রত্রমত্রবীৎ || ৪ || 

পশ্ঠ শত্রপ্ন কৈকেষ্য। কুর্বন্ত্যা লোকগঞ্িতং। 
অযধশঃ পাতিতং ুর্ধি মমাসহামনাগসঃ || ৫1 

কুলধর্মাগত। রাজ্ঞঃ পিতৃর্মে তদ্বিনাকত। | 
পরিভ্রমতি রাজওী। রকর্ণ। নৌরিবান্তসি || ৬ ॥ 

অনুবাদ । 

সেই রজনী অতীত হইলে পর, মাগধ বন্দি গ্রভৃতি স্ত্রতি পাঠকেরা নিদ্ত্রীবস্থায় 

অবস্থিত ভরতকে বোধিত করিবার আশয়ে স্থমধুরস্যরে স্তুব করিতে লাগিল 

॥ ১ ॥ অতি গন্তীরম্বর সম্পন্ন ছুন্দুভি সকল সহস| বাঁদিত হইল, স্ুস্বর 

শঙ্খবেধু প্রভৃতি যন্ত্রকল পৃথক্ পৃথক রূপে শক্ধিত হইতে লাগিল || ২ ॥ 

সুমহাঁন্ সেই বাদ্যভাণ্ড শব্দে অযোধ্যা নগরা পরিপৃর্ণ1] হইল, শোকে নিতান্ত 

বাকুনিত চিত্ত ভরতকে সেই শব্দে প্রবোধিত করিল ।। ১৩ || তদ্নন্তর ভরত 

গ্রবুদ্ধ হইয় বলিলেন আমি রাজ! নহি, যে তোমার আমার নিদ্রা তঙ্গ জন্য 

এরূপ বাদ্যোদাম করিতেছ, বাদকদিগকে এই কথা বপিয়়। সেই প্রাবোধক শব্দ 

সকল নিবারণ করিলেন, পরে শক্রত্পকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন | ৪ || 

রে জ্রাতঃ শত্রত্বঃ দেখ, কৈকেয়ী যাবতীয় লোকের নিন্দিত কর্ম করিয়। আমাকে 

কি অপরাধী করিয়াছেন, আমি নিরপরাধী, তিনি নিরর৫থ আমার মন্তকোঁপরি 

অসহ্য অযশের তাঁর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫ || পিত1 মহারাজের কুল ক্রমাগত 
রাঁজলক্ষ্মী এখন পিত! বিহীনে নিরাশ্রয় হুইয়। জল মধ্যে কর্ণবিহীনা নৌকার 
নায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন | ৩৬ || 
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ইত্যেবং ভরতং তত্র বিলপন্তং পুনঃ পুনঃ । 
দৃষ প্ররুরুছুঃ সর্ধব। আ'ত্তীস্তা নপযোধিতঃ || ৭1 

ভরতেন ততঃ নাদ্ধং বশিষ্টে। বেদবিস্তমঃ | 

প্রবিবেশ সভাং রাঁজ্ঞ স্তদা মন্ত্রয়িতুং হিতং ॥| ৮ | 

শাতকুন্তৈঃ কুম্তশতৈর্মণিচিত্রৈর্বিভূষিতাং। 
বৃহস্পতিরিবেন্দ্রেণ ভুধন্মাীং সহিতঃ সভাং || ৯11 

ভদ্রাসনে রত্ুচিত্রে স্পর্ধ্যাস্তরণসংবৃতে | 

উপবিশ্থা ততঃ সর্বানানায়য়ত মন্ত্রিণঃ || ১০ || 

সুমন্ত্র জৈমিনিঞ্ৈব সুবর্ণ বিজয়ং তথা | 

মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চান্যান্ প্রধানাংস্চ তথ। দ্বিজান || ১১ || 
জনৌঘঃ স্থমহাংস্তব্র সমুপায়াৎ সমন্ততঃ | 
সভায়াং তরতং দ্র্টুং শত্রপ্রসহিতং তদা || ১২ 

অনুবাদ | 

উখন ভরতকে এই প্রকার বারবার কাঁতরত। সহকাঁরে বিলাপ করিতে দেখিয়া 

সমস্ত রাজ পত্ীগণের1 ছুঃখিভান্তঃকরণে উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিভে লাশি- 

লেন।। ৭ || অনন্তর বেদবেদান্তবেত্ত। ৰশিঠঠ খষি ভরতের সহিত হিত সাধন 

'মন্ত্রণা করিবার অতিপ্রায়ে সেই সময়ে রাজ সভায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ 11 

পুরুহুতের সমতিব্যাহারে মন্ত্রণা জন্য মণি মাঁণিক্যার্দি খচিত শত শত স্বর্ণ 

কুস্তে পরিশোভিত নুধর্ম! নামী দেব সভায় যেমন স্থুরগুরু প্রবেশ করেন 
তদ্রপ বশিষ্ঠ গুরু রাজসতায় প্রদেশ করিলেন | ৯ 11 অনন্তর বশিষ্ত খষি 

নানারত্ব খচিত মহাসুল্য প্রচ্ছদপটে আচ্ছাদিত বিচিত্র ভদ্রাসনে উপবেশন্ 

করিয়া সকল মন্দ্িগণকে আনয়ন করাইলেন || ১০ || ল্সুমন্ত্র, জৈনিনি, সুবর্ণ, 

বিজয় প্রভৃতি মন্ত্িগণ শিগমাদি শাস্ত্রবেত্তাঃ অন্যান) লে।ক ও প্রধান প্রধাঙ 
ব্রীক্গণ সমূহকে তথায় আনয়ন করাইলেন ॥ ১১ 1 সেই মহতী সভাতে 

শত্রম্ম সমভিবা!হাঁরে উপবিষ্ট ভরতকে তথায় সন্দ্শন করিবার আশয়ে চারিদিকে 

অনেকানেক মানবগণ উপস্থিত হইল | ১২ || 
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ততো হলহলাশব্দঃ সুমহান সমজায়ত। 

কৌতৃহলাজ্জনৌঘস্য সভাং প্রত্যভিধাবতঃ || ১৩ || 
তত্রাথ ভরতং দৃষ্টা সভায়াং সপুরোহিতং | 
প্রত্যনন্দন্ প্রক্কতয়ে। যথা দশরথ তথা || ১৪ || 

সনৃপজনগুরুমন্ত্রিভিম্তথা 

মণিরুচিরাসনরভুভূষিত। 
দশরথসুতশেশভিতা চ সতী 

সদশরথেৰ ররাঁজ সা সভা || ১৫ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে সভাপ্রবেশো 

নাম দ্বযশীতিতমঃ সর্থঃ || ৮২ | 

অনুবাদ | 

অনন্তর সতীর প্রতি ধাবমান কুতুহলাক্রান্তচিত্ত জনগণের সুমহান হলহল। 
শব্দসন্ভূত হইল || ১৩ || তদনন্তর সেই সতীঁয় ভগবাঁন্ বশিষ্ঠ পুরোহিত 

প্রভৃতি সজ্জন নিকরে পরিরত ভরতকে দেখিয়া প্রজা সকল মহারাজা দশরথকে 

সন্দর্শন করিয়া! যেরূপ আনন্দিত হইত, সেই প্রকার আনন্দিত হইল || ১৪ || 

বিচিত্র মণিময় আসনের যে রত্ব কিরণ তাহাতে সভামগ্ডপ ভূষিত হইয়াছে, 

ভছুপরি সমুপবিষ্ট নান দেশীয় রাঁজীগণ, বশিষ্টাদি গুরুগণ, ও স্থমন্ত্র প্রত্ৃতি 

সন্ত্রিগণে পরিরূত নৃপকুমাঁর তরত সেই সভায় স্থুশোভিত হইয়| দশরথ ন্যায় 

দীপ্তি পইভেছেন |! ১৫ || 

ইতি চতুর্বংশতি সাহত্র বাল্ীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

সতী প্রবেশ নামে দ্বাশীভিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ1] ৮২ 11. 

নাস্তা ক (টি 0 ২৬ ? 
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ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ | 
সমারৃতে জনে তন্মি্নদিতে চ দিবাকরে | 

বশিষ্স্তমুবাঁচেদং ভরতং তাংশ্চ মন্ত্রিণঃ || ১ || 
এতাঁঃ প্র্তয়ঃ সব্বা নাগরাশ্চ প্রধানত | 

রাজসাংস্কারিকং দ্রব্য মাদায় সমুপস্থিতাঁঃ || ২|| 
উত্তিষ্ঠ ভরত ক্ষিপ্রৎ মাভৃৎ কালাতারঃ প্রভো | 

পিতুঃ কুরু যথান্যণয়ং সংস্কারং ভূরিদক্ষিণং || ৩ || 
হোতারস্তে পিতুরিমে বেদবেদাজজপারগাঃ | 
অগ্নিহোত্রমুপার্ধায় জাবালিপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ || ৪ || 
গন্ধকান্ঠীনি চেমানি সংক্কারার্থং পিতুস্তব | 
উপাদায়াগতভাঃ প্রেষ্যাঃ সপ্রতীক্ষমুপাসতে || ৫ || 

সর্পিস্তিলবসাঃ কুম্তাঃ সঙ্জিতাশ্চাপি তে পিতুঃ। 
অগ্নেঃ সমেধনারায় গন্ধমাল্যঞ্চ পুক্কলং || ৬ || 

অনুবাদ। 

অনন্তর ভগবান্ বশিষ্ঠ খষি দিবাকর সমুদিত দেখিয় নান] প্রকার জনগণে 

সভাঁমগুলে পরিৰত নৃপকুমীর ভরতকে ও সেই সকল মক্ত্রিগণকে এই কথ] 

বলিলেন।। ১ ॥ মহারাজের অন্তোর্টিক্রিয়ার উপযোগি ভ্রবা সামগ্রী সংগ্র্ 

করিয়। সমস্ত নগরবাঁসিনী প্রধান] প্রধান] প্রপৃতিগ্রণ সকলেই উপস্থিত হইয়াঁছেন 
|| ২ || অতএব হে গ্রভে] ভরত! আপন সত্বর গাত্রোথান করহ, আর 

কালাতিপাতের আবশ্যকতা নাই, যথোপযুক্ত বিধানান্থুসারে পিতার সদর্ষণ 
অন্তা সংস্কীর সমাধান করহ। ৩ ॥ আপনার পিতা মহারখজের হোতৃ- 

কার্যযের ব্রতী বেদবেদাঙ্গ বেত্তা জাবালি প্রভৃতি এই সকল খযিথণ, অগ্রিহোত্র 

পদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া] উপস্থিত রহিক্বাছেন।। ৪ আপনার পিতা'র অস্ত 

নংক্কাঁর জন্য প্রেষ্য গণেরা এই সমুদয় সদীন্ধ চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগমন 

পুর্ববক আপনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে ॥ :৫ 1 আপনার পিতার চিভাগ্রি 
সম্যক্রূপে প্রজ্বলত হইবে এই জন্য যত তৈল ধূন। প্রভৃতি দ্রব্যের কলস 
সকল সজ্জিত রহিয়াছে, এ চিতা পুষ্পমাল। ছারা পরিবেষ্টিত করিবার জন্য 

সুগন্ধ পুষ্পের মালা সকল আনীত হইয়াছে ।। ৬ ॥| 
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গন্ধতৈলানি গন্ধাস্চ ধুপাশ্চাগুরুসম্তবাঃ | 
সজ্জিত শিবিকা চেয়ং পিতুস্তে রত্ুভূষিতা || ৭ || 

আব্রৈব শিবিকায়াং ত্বং সংবেশয় নরাধিপং | 
শিবিকাগতমুণ্ক্ষিপ্য নয়ৈনং বহিরাশু চ|| ৮1 
এবমুক্তো বশিন্ঠেন ভরতঃ প্রত্যুবীচ তং। 

বশিল্ঠং বদতাং শ্রেম্ঠং পিতুর্বহুমতং গুরুং || ৯|| 
যথাজ্জাপয়সি প্রাজ্ঞ করবাঁণি তথাদৃতঃ | 
দৈবতং স্থসি মান্যশ্চ গুরুশ্চাঁসি গুরোর্মম || ১০ || 

বাক্যেনানেন তস্যাথ ভরতস্ক মহাঅনঃ | 

আজগাম পরং হর্ষং বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ || ১১ || 

শেোকবেগমসহাং তু ধারয়ন্ তরতন্ততঃ | 

কলেবরং ভূমিপতেঃ সমস্তাৎ তদুদৈক্ষত || ১২ || 

অনুবাদ | 

ঘটপুর্ণ গন্ধ তৈল ব্বতচন্দন অগুরুকাষ্ নির্শিত ধূপ চারিদিকে প্রস্তুত রহি- 
স্সাছেঃ তোমার পিতার জন্য নাঁন। রত্বে বিভূষিভ এই শিখিকা সজ্জিত রহিয়াছে 

|| ৭ || আপনি এই শিৰিকাঁতে মহারাঁজাঁকে শয়ন করাইয়। দেউন, মহারাজ 

ইহাতে আরূুঢ় হইলে পর অতি সত্বর নৃপতিকে বহন করিয়া বহির্ভাগে লইয় 
চলহ || ৮ 1 বৰশিষ্ঠ মুনি তরতকে এই সকল কথা বলিলে পর, ভরত সদ্বক্তা 

পিতার পরম মাননীয় গুরু বশিষ্ঠ মহাশয়ের প্রতি এই কথ। বলিতে লাগিলেন 
|| ৯১ || হে বিচক্ষণ মুনে! আপনি আমাকে যাহ অন্থমতি করিলেন, আমি 

সমাদর পুর্ধক তাহ সম্পীদন করিতেছি, কেনন| আঁপনি আমাদিগের কুল 
দেবত1 মাননীয়, এবং গুরুতরু গুরু হয়েন ॥ ১০ ॥ অনন্তর দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ 

মহা তরতের এই. কথ শ্রবণ মাঁত্রে অতিমাত্র সন্ত হইয়। বাক্পথাভীভ 
আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।। ১১ ॥ তহ্পরে ভরত অসহ্য শোকবেগ পরি- 
হরণ পুর্ব্বক যখন নৃপতির কলেবরের চতুর্র্িক নিরীক্ষণ করিতে লাখি- 
লেন।। ১২ ॥| 
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ন চাশকরুোৎ সশোকস্ত বেগং ধারয়িতুং তদ। | 

মহার্ণবস্তাপতত স্তোয়বেগমিবোণ্ধিতং || ১৩ || 
তমর্তিমান্ বেপমান স্তৎ ত স বিলপন্ মুহঃ| 
শত্রুর সহিতঃ শীঘ্রং শিবিকামানয়ন্ন পং || ১৪ | 

শিবিকাস্থং মহরীজ মলংকুত্য বিধানতঃ | 

বাসস! চ মহাহ্েণ সমাচ্ছাদ্য সুসংরৃতং || ১৫ || 

অবকীধ্য ৮ মাল্যেন দিব্যধৃপাবধূপিতং | 
গন্ধপুস্পৈঃ সুরভিতিঃ পরিকীর্য্য সমস্ততঃ || ১৬ || 
উবাহোৎক্ষিপ্য শিবিকাং শত্রত্রসহিতন্তদা 1: 
হা রাজন ক্কাসি গন্তেতি রুদন্লার্তঃ পুনঃ পুনঃ || ১৭ || 
তন্মিংস্তদা প্ররুদিতে বশিষ্ঠাকারচোদিতাঃ | 
উন্ঃ শীঘ্তরং প্রেষ্যাঃ শিবিকাং প্রতিগৃহ্া তাং || ১৮ | 

অনুবাদ | 

তখন তিনি প্রবাহিত মহাঁনমুদ্রের সম্তখিত জলবেগের ন্যায় কোন ক্রমেই 

শোৌকবেগ ধারণ করিতে শক্ত হইলেন না| ১৩ ॥ একান্ত কাতর, কম্পান্িত 

কলেবর বারবার বিলাপ পরায়ণ ভরত, শত্রত্্ন সমভিব্যাহারে পিত? নৃপতিকে 

অতি সত্বর শিবিকার আরোছথ করাইলেন।| ১৪ | মহারাজাকে শিবিকায় 

আরোহণ করাইয়া বিধানাঙ্ুসাঁরে বিবিধ আঁতরণে অলঙ্কত করিলেন, এবং 
মহাসুলা বস্ত্রের স্বার| চারিদিক উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ পরে 
মালা দ্বার শিবিক আচ্ছাদন করিক্া দিব্য ধুপ সকল আবালিয়া দিলেন ও চারি- 

দিকে সুগন্ধ গন্ধপুষ্পদ্বার1 নৃপ শরীরকে আচ্ছঙ্গ করিলেন ॥ ১৬ ॥॥ তখন হা 
মহারাজ! আপনি কোথায় চলিলেন, এই কথা বলিয়া অতি কাতরে বারবার 

রোদন করিতে করিভে ভরত শক্রত্্ সমতিব্যাহারে শিবিক1 উঠাহয়। বহন 
করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ ভরতকে রোদন করিতে দেখিয়। বশিষ্ঠ মুদি বাঁহক 
গণকে শীঘ্র বহনে ইঙ্গিত করিলেন, ইঙ্গিতাজ্ঞা বাহকের। .ইঙ্ষিতমাত্রে অতি সত্বর 

শিবিক1 গ্রহণ করিয়] দ্রতবেগে লইয়া চলিল ॥ ১৮ ॥ 
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পুরতঃ পাঁগরং চ্ছত্রং বালব্যজনমেব চ। 

আনয়ন্ নৃপতিপ্রেব্যা র্ুদন্তঃ শোকবিহ্বলাঃ || ১৯।| 
দীপ্যমানং হুতং পুর্ববং জাবালিপ্রমুখৈদ্ধি জৈঃ | 

অগ্রিহেত্রং নরপতেঃ প্রতস্থ্ে তস্ চাগ্রতঃ || ২০ || 

শকটানি চ পুর্ণানি রত্বানী কনকম্ চ। 
যযুর্ধনবিসর্গীর্ঘং দীনানাথজনস্য চ || ২১ || 

সর্বঃ প্রেব্যজনস্তত্র রানি বিবিধানি চ | 

উদ্ধদেহিকদখনার্৫থং নিনায় ধরণীপতেঃ ॥ ২২ || 

অগ্রতঃ প্রযযুশ্চৈনং সৎকর্মাস্ততিভিহ্পিং |. 
অভিষ্টবন্তো মধুরং সুতমাগধবন্দিনঃ || ২৩ || 

 তম্মিন্ নিহরণে রাঁজ্ঞঃ প্ররৃত্তে জুমহাংস্তদা 

আন্তনাদোহভবৎ, জ্ত্রীণাং ষথাস্য মরণে তথা || ২৪ || 

অনুবাদ । 

রাঁজান্ুচরেরা শোকে বৈহ্বল হইয়। অগ্রে অগ্রে শ্বেতবর্ণ ছত্র ও অতিশুভ্র 

চামর লইয়) বান করিতে করিতে গ্রমন করিতে লাগিলেন ।..১৯ ॥ আজাবালি 

প্রভৃতি ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক গুর্ব্বেই সংস্কূত দীপ্যমান মহারাজের অগ্রিছোত্র আছে, 

তাহার] অগ্যে অগ্র্রে প্রস্থাঁপত হইলেন । ২০ 11 দ্বরিদ্র ও. অনাথ জনগণকে 

ধিনদান করিবার মানসে রত ও কনক মুদ্রায় পরিপূর্ণ পাত্র লকল সুসজ্জিতরূপে 

লইলেন || ২১।| বাজ পরিচারকের। সকক্গে, মহারাজের ওর্ধদেহিক ক্রিক়্ায় দান 

করিবার জন্য বিবিধ প্রকার মণি মাণিক্যাদি রত দাহন্থানে লইয়। খেল।। ২২ 11 

স্থত ও মাগধ গ্রতৃতি স্ততি পাঠকেরা নৃপতির সগুকম্ন, সঃদায়ের উল্লেখ করতঃ 

স্তব করিতে করিতে রাজার অগ্রে অগ্রে চলিল।। ২৩ || বাহকের। যখন্ 

মহারাজাকে বহন করিয়া লইয়। চিল, নৃপতির" মরণ সময়ে যেমন রোদনধনি 
সযৃদিত হইয়াছিল, তখনও অন্তঃপুরবানি সীমন্তিনীদিগের তদ্রপ সুমহান রোদন 
ধনিসস্ভুত হইয়া উঠিল | ২৪ ||. 
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ততঃ পৌরজনঃ সর্কঃ সত্ত্রীবৃদ্ধকুমারকঃ| 
অনু রাজশরীরং তনির্যযৌ নগরাদ্বহিঃ || ২৫ || 
তথ! ভরতশক্রত্বো শিবিকাঁং পরিগৃহ্য তাং | 
ছুঃখশেশকসমাবিক্টৌ রুদন্তাবনুজগ্মাতৃঃ || ২৬ || 
কৌশল্য! চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ তথাপরাঃ | 
অর্ধসগ্তডশতা নাধ্যঃ প্রকীর্ণাসিতমৃর্ধজাঃ || ২৭ || 
ক্রোশস্ত্যশ্চ রুদন্ত্যশ্চ কুরধ্য ইব সর্ববশঃ | 
অনুজগ্ম,ঃ শরীরং তদ্রাজ্ঞো। রাজীবলোচনাঃ || ৯৮ || 

অথাসত শরযৃতীরে বিবিক্তে সৃছুশীদ্বলে | 
চন্দনাগুরুকাঞ্ৈস্তৈ রাজ্ঞশ্চক্রুশ্চিতাং তদা || ২৯ || 

কালীয়কম্বণালৈশ্চ বালকোশীরপদ্মকৈঃ | 
চিতাৎ তাং বিধিবচ্চত্রুর্বিপুলামথ তে জনাঃ || ৩০ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর প্ররজনগণে কিস্ত্রীকি পুরুষ কি বালক কি রদ্ধ সকজেই মছারাঁজেৰ 

সেই মৃত দেহের পশ্চাৎ২ নগরের বহির্জগে গমন করিল 1 ২৫ 1 তখন ভরত 

ও শত্রত্বম ছুই ভ্রাতা মেই শিবিকা হস্ত দ্বার! ধারণ করিয়া! রোদন করিতে 

করিতে ছুঃখ ও শোকে একান্ত কাঁতর অন্তঃকরণে পিতার অন্থগ্রমন করিলেন 

॥ ২৬ || কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, এবং অন্যান্য সাত শত পঞ্চাঁশৎ 
ভোগা দশরথ মহিষী আলুলায়িত কেশপাশ। হইয়া || ২৭ ॥ অনবরত কুররীর 
মত চীৎকার করিয়! রোদন করিতে করিতে সকাতর1 হইয়া মহারাঁজীর সেই মৃত 
শরীরের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন || ২৮ ॥॥ অনন্তর বশিষ্ঠাদি মনিগণ 

ও মন্ত্রিগণ সকলে সরযূনদীর নির্জন, প্রদেশে হরিছর্ণ ভুর্্বাদল পরিৰ্ত স্থানে 
মৃত মহারাজ! দশরথের দাহ ক্রিয়ার জন্য চন্দন ও অগুরু প্রভৃতি গন্ধ কাষ্ঠে 
চিত প্রস্তত করিলেন।। ২৯ ॥| অনন্তর রাঁজান্চরের! কালীয়ক নামে শৈল- 
জাত কৃষ্ণচন্দন, মৃণাল বাঁলক, প্রাকৃত ভাষায় সাঁচিফরাঁস নামে গন্ধ কান্ঠ বিশেষ 

ও বীরণ সবল এবং পঙ্কজ কান্ঠ এ্রভৃভি দ্রব্য সম্হ্দবীরা যথা বিধাপান্ুসাঁরে অতি 
বিস্তীর্ণ এক চিত! প্রস্তত করিলেন |! ৩০ 1; 

॥ ৬৬ ] 



৫২২. রামায়ণৎ [ ৮৩তি, সর্গঃ | 

তদ্যাঞ্চিতায়াং নৃপতেঃ শরীরং তৎ সুহৃজ্জনঃ | 

আশীশরত সমুৎক্ষিপ্য শোঁকব্যাকুললৌচনঃ || ৩১ | 
তাঁং চিতাং পৃথিবীপণল মাঁরোপ্য ক্ষৌমবাঁসসং | 
যক্তরপাত্রচর্ঞ্চন্কু স্ততস্তস্যোপরি দ্বিজাঃ | ৩২ | 
যথা স্ীনেষু বিন্যস্ত ত্রীনগ্রীন্ বিধিবন্ভুতান্। 
মন্ত্রানন্তং মনৌভিস্ত জপন্তোহত্যুদ্ঘতশ্রুব12 || ৩৩ 

হেতারে। যজ্পাভরাণি পবিব্রৈন্মযুজুন্তদ। | 
প্রসৃজ্যানস্তরং তহ্য। িতায়াং পরিচিক্ষিপুঃ || ৩৪ || 
শক্পাত্রীণি চষালানি মুষলোদুখলং তথা | 

অরণীসহিতঞ্চেৰ পবিত্রাণি চ বর্বশঃ || ৩৫ | 

বিশস্ক চ পশুং মেধ্যং মন্ত্রসংস্কারসংস্কতং 

অল্নাস্তরাণিকং রাঁজ্ঞঃ সমন্তাঁৎ পরিচিক্ষিপুঃ || ৩৬ | 

অন্রবাদ । 

বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ শক্ত বাঁকুলিত মনে ও সল নয়নে, মহাঁবাঁজের সেই 

মৃতকলেবর ধর] দরি করিয়। সেই প্রস্তুত চিভাীর উপরিভাগে শয়ন করাইয়। দিলেন 

|| ৩১ ॥ অনন্তর ব্রাহ্গণগণ মহারাঁজাকে ক্ষৌম বক্স পরিধান করাইয়। দিলেন 

ও সেই চিতার উপরে আরোহণ করাইয়। তছেদেশে অন্তাধাগের পাত্র সকল প্রস্তুত 

করিলেন ॥ ৩২ || তাহার] বিধানামুসারে আহুতি প্রদানার্থ দক্ষিণ, গাহৃপতা, 

আহবনীয় নামে অগ্রিত্রয় যথা স্বাঁনে সংস্থাপন করিয়! মনে মনে মন্ত্র সকল পাঠ 

করিতে কবিতে শ্রুবকাঁষ্ঠ উাপিত করিলেন |॥ ৩৩ ॥॥ অনন্তর হোভৃগণ যজ্ঞ 
পাত্র মকল কুশ পবিত্রদ্বার। মার্জন] করিলেন, মার্জনানন্তর সেই চিতাঁর উপরি- 

ভাগে নিক্ষেপ করিলেন।। ৩৪ ॥ শ্রুক্পাত্র সকল, যৃপের উপরিস্থ কা 
সমূহ, চমস, যুবল, উদ্বুখল, অগ্সি প্রত্বালন কা্ঠ ও পবিত্র এই সমুদয় দ্রবা চারি 
দিকে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন | ৩৫ | মন্ত্রগুত স্থসংস্কত মেধ্য পণ্ড ও 
আন্ততকুশোপরি প্রদত্ত সল্প মহারাজের চতুঃপার্থে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬1 



৮৩তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ড:! ৫২৩ 

প্রাঞ্সাঙ্গলবিকষ্টাঞ্চ চিতাভূমিং সমন্ততঃ | 

কত্ব। বিধানতো। ধেনুং সবগুসামত্যবাহুজণ্ || ৩৭ || 

সর্পিক্তিলবনাতিশ্চ সমন্তাৎ পরিবিচ্য তাঁং। 

চিতাং প্রজ্বালয়ামান ভরতঃ সহ বন্ধুভিঃ || ৩৮ || 

প্রজস্বাল ততো বহিঃ সহসৈব সমেধিতঃ | 
সোহর্চিয্মানদহদ্রাজ্ঞ শ্চিতাঁকঢং কলেবরং || ৩৯ || 

বিধিবৎ সংস্কৃতে রাজ। গুরুভিব্েদপারগৈঃ | 

জগাঁম পরমং স্থান যজ্বনাঁত পুণ্যকর্দণাং || ৪০ || 

ততঃ প্রজজ্বাল মহাসমিদ্ধে 

হিরণ্যরেতাঃ প্রদহন্ সধূমঃ | 
দৃষ্টা চ তং প্রজ্বলিতং চিতাগ্লিম্ 

আত্তস্বনঞ্চক্রুরতীব নাধ্যঃ || ৪১ || 

অনুবাদ 

পুর্ব্বেতেই চিত ভূমির চতুর্দিক লাঙ্গল দ্বার] বিকর্ষণ করিয়! বিধানাহ্যসাঁরে 

বৎস] ধেন্গু নকল উৎসর্গ করিলেন॥ ৩৭ ॥ এই সময় ভরত বন্ধু বান্ধব 

স্বজনগ্রণ সমভিব্যাহীরে ঘৃত তৈল ধৃন] দ্বার! চিতাঁর চারিদিকে অভিসেচন 

করিয়। চিত! জ্বালাইয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥ ॥ অনন্তর সেই চিতাগ্রি হস] 

রদ্ধি প্রাপ্ত হইয়] প্রজ্জলিত হইয়1 উঠিল, এবং সেই অনলরাশি প্রজ্বলিত হইয়া 

মহারাজ। দশরথের চিতারূড কলেবরকে দগ্ধ করিয়] ফেলিল॥ ৩৯ ॥ বহাঁ- 

রাজ] দশরথ বেদ বেদাঙ্গ বেভ্তা বশিষ্ঠাদি গুরুগণ কর্তৃক বিধানান্থসারে সংস্কত 

হইয়া পুণা কর্মশালী যাজ্জিক লোকের] যে পুণ্যলোকে গমন করিয়। থাকেন 

তথায় গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর মহাসমৃদ্ধি প্রীণ্ড হুতীশন নৃপতিকে 

দগ্ধ করিয়া ধূম সহকারে যখন অতিশয় প্রজ্মলিত হইয়! উঠিল, তখন রাজ- 
মহিলার চিতাগ্সিকে অত্যন্ত প্রজ্ছলিত হইতে দেখিয়া সকাতরস্বরে অতিশয় 

বিলাপ করিতে লাগিলেন । ৪১ 0 



৫২৪ রামায়ণৎ। [৮৩তি, সর্গঃ। 

পৌরাশ্চ সর্বেব সহস! বিলেপু 
স্তথৈব রাজ্ঞঃ জুৃদঃ স্ুতৌ চ | 

হা। নাথ হা ভূমিপতে কিমর্থং 

যাসি ত্বমস্মান বিবশান্ বিহায় || ৪২ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে দশরথসংস্কারে। 

নাম ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ || ৮৩।] 

অনুবাদ। 

কি পুরবাঁসি লোকের! কি নৃপতির বন্ধু বান্ধব স্বজনগণের] কি নৃপকুমীরদ্বয় 

ভরত শত্রত্ন নকলেই সহস] হা নাথ ! হাভূমিপতে! হে পিত! আপনি কি 

জন্য এ অনাথদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, এই কথা] বলিয়] উচ্চৈঃস্বরে 

বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাহজ্যয বাল্সীকীয় রাঁমায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

দশরথের সংস্কার নামে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৩ ॥ 

পাপা 00 সপ 



৮৪তি, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাওঃ | ৫২৫ 

চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ | 
অবকীধষ্য তু মাল্যেন চিতাঁং তামপসব্যতঃ | 

সগণে। তরতশ্চক্রে বিষপীত ইব স্মলন্ || ১ 
বিহ্বলন্িব ছুঃখেন বিব্রমন্নিব চাতুরঃ। 

প্রণেমে স পিতুঃ পাদ নিপত্য ধরণীতলে || ২।| 
তমণর্তৰপং ত্বরিতং বিহ্বলন্তমচেতসং | 

উদ্ধাঁপয়ামীস বলাৎ পরিগৃহা সুহৃজ্জনঃ || ৩ 

অবেক্ষ্য স পিতুদর্শগুং সর্বগাত্রেযু পাবকং | 
প্রগৃহা বাহু চুক্রোশ ছঃখেনাবসসাদ চ || ৪|| 

শব্দীপিহিতকণ্ুশ্চ সবাম্পমতিনিংশ্বসন্ | 
শোকছুঃখপরীতাত্মা মদক্ষীব ইব স্থলন্ || ৫ ॥ 

অনুবাদ | 

ভরত স্বজনগণ সমভিব্যাহারে বামদিক্ হইতে মালা দ্বার সেই চিত বেষ্টন 

করিয়! দিয়। বিষপাঁয়ী মন্থুষোর ন্যায় শোকে স্থলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হই- 
লেন ॥ ১ ॥ দুঃখে অতিশয় বিহ্বল হইয়! তরত, পীড়িতের ন্যায় চারিদিকে 

ভমণ করিতে লাগিলেন, ও ধরশীতলে নিপতিত হইয়া! পিতার চরণ যুগলে 
প্রণিপাত করিলেন। ২ ॥ বন্ধু বান্ধব স্বজনগণ তরতকে একান্ত শোকাতুর 

বিহ্বলতর ও অচেতন দেখিয়! বলপুর্ব্বক গ্রহণ করতঃ সত্বর তাহাকে উত্থাপিত 

করিলেন ॥ ৩ ॥ উথিত হইয়! পিতা মহাঁরাঁজের সর্বাঙ্গেতে অনল অতিশয় 

প্রবলরূপে উজ্ভ্রল হইয়! উঠিতেছে, দেখি] ভরত স্বকীয় ভূযুগলের নিগ্রহ করিয়] 
চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং ছঃখে একান্ত অবসন্ন হইয়। পড়িলেন॥ ৪ ॥ 

তখন তাহার কণ্ঠ হইতে শব্দ সকল অস্ফ,টিত রূপে নিগত হইতে লাখিল, তিনি 

বাম্প পরিপুর্ণ নয়নে ঘন খন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, শোকে 

ও ছওঃখে পরিরতাত্মা ভরভের মদোন্সস্ত ব্যক্তির ন্যায় স্থলিত বাঁকও স্ধলিভ 

পাদ হইতে লাগিল, অর্থাৎ কি বলেন, কোথায় পাদক্ষেপ করেন, তাহার 
নিশ্চয় হয় না॥ প্র | 



৫২৬ রামায়ণৎ । [ ৮5তি, সর্গঃ | 

বিললাঁপতিকরুণং তরতঃ পরিবিহ্বলঃ | 
যন্মিন্ মাং পরিদদ্যাস্তুং সোহপি রামো বনংজতঃ | ৬ | 

যস্তা। গতিরনাথায়াঃ পুক্রঃ প্রব্রাজিতত্তুয়া | 
তামিমীং তাত কৌশল্যাং কিমর্থং নাভিতাবসে || ৭ || 
এবমাদ্যতিছ্ঃখার্তো। বিলপননথ রাঘবঃ | 
ভূমৌ পপাত শক্রস্য যন্ত্রচ্যুত ইব ধজঃ || ৮ || 
পরিপেতুঃ পতন্তং তং পুরুষাঃ পরিচারকাঃ | 
পুণ্যক্ষয়াচ্চযতং স্বর্গীদ্ঘযাঁতিমৃষয়ো। যথা || ৯ || 
শক্রত্রশ্চাঁপি ভরতং পতিতং সমবেক্ষ্য তং 
বিসংজ্ঞকণ্পে। নপতিং শোচন্ পিতরমাতুরঃ || ১০ || 
উন্মত্ত ইব বিপ্রেক্ষ্য বিললাপ নিপত্য সঃ। 
গুণসংকীত্রনং কুর্ববন পিতৃ পিতৃবতসলঃ || ১১ || 

অনুবাদ । 

হে পিতঃ আপনি আমার ভরণ পোষণের ভার ষাহার প্রতি অর্পণ করি- 

যাছেন সেই রামচন্দ্রও বনবাসী হইলেন, এই কথা বলিয়। তিনি য্পরো- 

নাস্তি ব্যাকুল হইয়| অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ হে তাত ! 
অনাথ দুঃখিনী যে কৌশলাীদেবী, তীহাঁর এঁ পুঁজ বই আর গতি নাই, যাহার 
পুজরকে আপনি বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কৌশল্যাদেবী “উপাস্থিভ1 

রহিয়াছেন, আপনি কিজনা ইহাকে সম্তাবণ করিতেছেন না?॥ ৭ ॥ রদ্ুনন্দন 

ভরত, অতিশয় ছুঃখিত হুইয়| এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে যন্ত্র হইতে 

বিচুুত ইন্দ্রের ধ্জার ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন | ৮ ॥ পুণ্য ক্ষয়াধীন 

স্বর্গলোৌক হইতে পতিত যযাতির প্রতি খষিগণ যেমন ধাবমান হইয়াছিলেন, 
ভদ্রপ পরিচারক পুরুষেরাঁও ভরতকে পতিত হইতে দেখিয়! তাহার প্রতি ধাব- 

মান হইলেন ॥ ৯ ॥ ভরতকে ভুমিতলে নিপতিত দেখিয়। শক্রন্ন মৃত পিভা] 
মহারাজকে উদ্দেশ করতঃ সকাঁতরে অচেতন প্রায় হইলেন ॥ ১০ ॥ পিতৃ 
বত্সল শক্রত্ম জাজ্্বলামান পিতাকে অবলোকন করতঃ উন্মত্ত প্রায় ধরাঁতলে 

নিপতিভ হইয়া পিতার নানাবিধ গুণ গ্রাম কীর্তন করতঃ বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ॥ ১১ ॥ 



৮৪তি, সর্গ)]. অযোধ্যাকাগ্ডঃ। ৫২৭ 
সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিত ত্য়। | 
কক তাঁত ভর্তং ত্যক্তা। বিলপন্তং গমিষ্যসি || ১২ || 

ভোজ্যাভরণদাঁনৈশ্চ বাসোতিশ্চ পৃথথথি খৈঃ | 
সন্বর্থয়সি নঃ সর্বাংস্তননঃ কোহদ্য করিব্যতি || ১৩ || 
কিং তু ছ্ুঃখাতিতগুানাং হৃদয়ং নো ন দীর্য্যতে। 
পিত্র। গুণবতানেন বিযুক্তানাত সহত্রধা || ১৪ || 
স্বয়ি রাজন গতে স্বর্থং রামে চারণ্যমাস্থিতে। 
ন জীবিতুং ব্যবস্যামি প্রবিশীমি হুতীশনং || ১৫ || 

হীনাং পিত্রা তথা ভ্রাত্রা! শুন্যামিব পুরীমিমাঁং | 
অধোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবিশামি হুতাশনং || ১৬। 

এবমাদি ততঃ শ্রুত্ব! ভাত্রোর্বিলপিতং তদ1। 
সর্বঃ পরিজনে। ভূয়ে। ভূশং দুঃখতরেণহভবন্ু | ১৭ | 

অনুবাদ । 

হে পিতঃ ! নিতীন্ত বাঁলক সুকুমীর কলেবর ভরত, তুমি তাঁহাকে সতত প্রষস্্ 
সহকারে লালন পালন করিয়াছেন, বিলাপ পরায়ণ সেই ভরতকে এখন পরিত্যাগ 

করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ হে রাজন! আপনি নানা প্রকার 
খাঁদা দ্রব্য খাওয়াইয়া এবং বিবধগ্রকার অলঙ্কার ও বস্ত্র পরাইয়। আমাদিগের 
সকলকে সম্বপ্ধিত করিয়াছেন, এক্ষণে আনবদিগকে সেইপূপ লালন পালন আর কে 
করিবে? ॥ ১৩ ॥ কিআশ্চর্য)! ঈদ্দশ অশেষ গুণ সমূহে বিভূষিত পিভা হইভে 

বিযুক্ত ছইয়] আমর! ছুঃখ জ্বালায় একান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমাদিগের হৃদয় 
সহঅখণ্ডে এখনও বিতক্ত হইয়। গেলনা ॥ ১৪ ॥ হছে মহারাজ! যখন আপনি 

স্বর্গধামে গমন করিলেন, ও শ্রীরামচন্দ্রও অরণ্যবাসী হইলেন, তখন আমারদিগের 
কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে আর ইচ্ছা নাই, আমর] অগ্রিভেই প্রবেশ করিব 

| ১৫ ॥ এমন পিত। আর তেমন ভ্রাতা বিহীনা অযোধ্যানগরী শুন প্রায়! 
হইয়াছে, তাহাতে আর প্রবেশ না করিয়া, আমরা প্রজ্থলিত হুতাশনেই প্রবেশ 

করিব 1 ১৬ ॥ অনভ্তরসমুদয় রাজ পরিজন তখন উভয় ভ্রাঁতাঁর বিবিধ প্রকার 

বিলাঁপ বচন শ্রবণ করিয়। পুনর্বাঁর অতিশয় ছুঃখাঁকুল হইতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ 



৫২৮ রাঙ্সায়ণৎ 1 [ ৮৪তি, সর্গঃ | 

ততঃ শোকপরিশ্রান্তৌ শত্রত্নতরতৌ তদ! | 
উভৌ বিলপ্য করুণং ধ্যানমেবান্বগচ্ছতাং || ১৮ || 
তৌ ধ্যানমাশ্রিতৌ দৃষ্ট। পিতুরিক্টঃ পুরোহিতঃ | 
বশিন্টো ভরতং বাক্য মুখ্খাপ্যেদসুবাঁচ হ | ১৯ || 
দ্বনৈদ রেব জগৎ নর্বব মতিতগুমিদং সদা | 
অবশ্ং তাবিনং ভাবং ন ত্বং শোচিতুমর্থসি || ২০ || 
জাতস্য মৃত্যুর্নিয়তো ফ্রুবং জন্ম হুতস্য চ। 
ত্মধদপরিহাধ্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতৃমর্থসি | ২১1 
সুমন্ত্রশ্গাপি শত্রত্বং পতিতং ধরণাতলে | 

উদ্ধাপয়ন্ন বাঁচার্ডঃ সর্ববভূততবাভবং || ২২ || 
উদ্থিতৌ তৌ নরব্যান্রীবশ্রুক্রিমী ন রেজতুঃ | 
বর্যতোয়পরিক্রিৌ পৃথু ইন্দ্রধজীবিৰ || ২৩ || 

অনুবাদ । 

ভদন্তর শক্তত্,ও ভরত করুণস্বরে বিলাপ করতঃ শৌঁক করিতে করিতে নিতান্ত 

পরিশ্রীন্ত ছইয়! উভয়ে খ্যানাবলম্বন করিলেন ॥ ১৮ ॥ পিতৃকুলের চির 

পুরোহিত ভগবাঁন্ বশিক্ঠ খষি তরত ও শক্রত্থকে শৌক ধ্যান পরায়ণ দেখিয়| 

উত্থাপিত করিয়া, বলিতে লীগিলেন ॥ ১৯ ॥ হে রীজনন্দন! জীবন মরণ 

সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ সমুছে এই জগৎ চিরকাল সর্ববতোতাঁবে পরিব্ত, 

যাঁছা হইবার তাহাই হইয়া থাঁকে তাহার অন্যথ। হইবে না, অতএব এ বিষয়ে 

কোঁন ক্রমেই তোমার শোক করা সঙ্গত নহে ॥ ২০ ॥ যেজম্মায় নিশ্চয়ই তাহার 

মৃত্যু হইয়! থাকে» এবং 'যে মরে নিশ্চয়ই সে জন্ম গ্রহণ করে, অতএব অপরিহার্য 

বিষয়ে কৌনক্রমেই তোমার শোক করা উচিত হয়না ॥ ২১ ॥ স্সুমন্ত্র খরণী- 

তলে নিপতিত শক্রত্বকে উত্থাপিত করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে সকল প্রাণিরই অন্ম 

সৃতুযুস্তুচক কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ নৃপকুমারযুগল ধরাতল হইতে 

উত্থিত হইলেন, ভবহীদিগের নয়নে দরদরিত ধারা বছিতে লাগিল, বর্ধাকালীন 

ধারা জলে পরিপ্ুত অতি মছছ ইন্দ্রঙ্বজ নায় তাছারা শোভা রহিত হুই- 

লেন।। ২৩ 



৮৪তি, সর্গঃ |] অধযোধ্যাকীণ্ডঃ! ৫২৯ 

অঞ্জনি পরিমার্জন্তৌ বাম্পরক্তেক্ষণৌ তুতৌ। 

অমাত্যাস্তরয়ামা তুর্নপতুঃ প্রতি জলক্রিয়াং || ২৪ | 

ইত্যার্ষে রামারণে অধযোঁধ্যাকাণ্ডে দশথরসম্কালনং 
নাঁম চতুরশীতিতমঃ সগঃ || ৮৪ || 

অনুবাদ । 

শকত্রত্ন ও ভরত দুই ভ্রাতা বাম্পবারি সহকারে নয়ন যুগল রক্তবর্ণ করিয়া অশ্রু: 
মার্ঞজন করিতেছেন, এমত সময়ে পিতার প্রতিজল দাঁন করিবাঁর জন্য অমাঁত্য- 
গণের তাহাদিগকে ত্বরা করিতে লাগিলেন || ২৪ |! 

ইতি চতুর্কবিংশতি সাহত্ম বাক্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা কাঁণে 
দশরখের সংকালন নাঁমে চতুরশীতিতমঃ সর্গর সমাপনঃ || ৮৪|| 

পপ্পপপাপাপাচ চি €0ে আর্ত 



৫১০ রামায়ণৎ । | ৮৫তি,সর্গঃ 

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ। 

এবং সঙ্কীলনং কৃত্বা ভরতঃ পৃথিবীপতেঃ | 

জলক্রিয়াং পিতুর্ধীমান্ কর্তুৎ সমুপচক্রমে || ১) 
পুণ্যাং পুণ্যজলাৎ পুর্ণাৎ মহর্ষিখণসেবিতাঁৎ | 
উদবং স পিতুর্দাতুং সহিত শ্রযুং যষৌ ॥| ২ | 
অবশ্বীস্থ ততঃ পুণ্যাং শরযূৎ স্ুহজ্জনঃ | 

দদৌ পিতরমুদ্দিশ্টয ভরতঃ সলিলাঞ্লিং || ৩ 
দদতঃ সঁলিলং তস্য ভরতঙ্য মহাআনঃ | 

সান্নিধ্যৎ সরিতঃ পুণ্যাঃ শরধ্যাঃ প্রযযুস্তদা || ৪ || 
বিপাশা চ শতদ্রশ্চ গঙ্গা চ যমুনা তথা | 
সরস্বতী চক্দ্রভাগ। তথান্যাঃ সরিতো বরণ? || ৫ || 
তাসাং নদীনাং পুণ্যানাং সলিলেন দিবঙ্গতং | 
পিতরৎ তপয়ামাস ভরতঃ সম্ুজজ্জনঃ || ৬।। 

অনুবাদ 

সুবরুদ্ধিসম্পন্ন ভরত এইরূপে নৃপবর পিতার দাহক্রিয়। সম্পাদন করিয়! তদু- 

দেশে তর্পণজল প্রদানের উপক্রম করিলেন। ১ 1 তিনি পিতাকে জল দান 

করিবার নিনিত্ত পুণা জননী, পবিত্র তটিনা, মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিসেবিত পুণাজল! 

শরধূ নামে নদীতে গমন করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্বজনগণ সমভিব্যাহারে 
সুপুণ্যা শরযূতে অবগানকরিয়া৷ ভরত প্রেতলোকগত জনকের উদ্দেশে জলাগুনি 

দিলেন || ৩ ॥ মহাক্স| ভরত যখন জনকের উদ্দেশে পুণ্য সদ্গিলা শরঘ, 
নদীর জল প্রদীন করেন, তখন বিপাঁশ1, শতদ্র, গঙ্গা, যমুনা, সরম্বতী, চন্দ্রভাগ। 

ও অন্যান্য প্রধান গ্রধান নদনদী সকল তাহার সন্গিধানে সমাগত হইলেন || ৪ | 

॥ ৫ 1 তরত সেই সমুদয় তীর্থ একত্রিত দেখিয়! বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে 

মেই নদী সমুহের পবিত্র জল ছার! ন্বর্গগত পিতাদশরথের তর্পণ ক্রিয়া সমা" 
থান করিলেন ।| ৬ | 
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স চ পৌরজনঃ সর্বঃ সাঁমাত্যঃ সপুরোহিতঃ | 
তর্পয়ামাঁস রাজানং নলিলেন বিধানত$ || ৭ || 

ততঃ কুত্বোদকং বর্ষে পৌরজানপদ। জনা | 

পুথগাশাসয়ামীস্ুঙভরতং শোকলালসং || ৮ || 
আশ্বীস্যমানস্তৈশ্চাপি ভরতঃ প্রযযৌ ততঃ । 
তৈরেব সভিতোহাযোধ্যাং নীদমানে। মুহুমুহ্ঃ || ৯ || 
দ্রাদেব চ তা দুষ্ট দীনাতুরজনার্তাং | 
পুরীমযোধ্যাং ভরতঃ পৌরান্ বচনমব্রবীৎ্ 1| ১০ || 
গতে স্বর্থৎ নরপতৌ রামে চ বনমাশ্রিতে | 

ভাঁতারং মে নিরানন্দা স্মশানসদৃশী পুরী || ১১ || 
প্রমদ। হতবীরেব বিনা চন্দ্রেণ শব্বরী | 
বিহীন! নরদেবেন পুরায়* ন বিরাজতে || ১২ || 

অনুবাদ । 

কি পুরজনগণ কি মন্ত্িগণ, কি পুরৌহিতগণ মকলে একত্রিত হউয়1] বিধাঁনাস্থৃ- 
সারে পবিত্র পাশীয় দ্বারা মৃত মহারাজ দশরথের তর্পণ করিলেন ॥ ৭ || অনন্তন্প 

পুরজনগণ ও জানপদ প্রভৃতি সকলে নৃপতির উদকক্রিয়। সমাপাঁন করিয়া শোঁক 

সাগরে নিপতিত তরতকে একে একে সকলেই আশ্বাস প্রদীন করিতে লাগিলেন 

|| ৮ 11 তত্পরে ভরত তাহা দিগের প্রবোধ বচনে আশ্বাসিত হুইয়াও বার বাব 

অবসন্ন হইতে লাগিলেন, পরে তাহাদিগের সকলের সহিত অযোধ)। নগরে গমন 

করিলেন ৯ ॥ ভরত ছুরহইতে অতি দুঃখিত ,ও ব্যাকুলিত জন সমূহে 
পরিপুর্ণণ অযোধটানগরীকে সন্দর্শন করিয়া সমভিব্যাহারি পুরবাসিদিগকে এই কথখ। 
বলিতে লাগিলেন|। ১০ || হে পৌরজন! মহারাজ পিতা দশরথের স্বর্গ 
গমনে ও জ্োষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচক্ক্রের অরণ্য সমাশয়ে আমাদিগের এই অযোধ্যা- 
নগরী একেবারে আনন্দ শুন) হইয়। শ্শানের ন্যায় শোভা পাইতেছে 18 ১১ || 
পতি বিহীন| কামিনী যেনন শোতাঁহীন!, শশধর শুন্য যামিনী যেখন আাহীন] 

হয়, তাহার ন্যায় রাজ দশরণ শুন্য। এ পুরীর কোন শোভইইাই নাই |॥ ১২ | 
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নেচ্ছাম্যেনামহং দ্রষ্টুং প্রবে্টুং বা হতাত্বিষং | 
ইহৈব প্রীয়মাশিষ্যে পিতুর্দর্শনকাজক্ষর। || ১৩ ॥ 
কিং মে পিত্র। বিহীনস্ত জীবিতেন সুখেন বা! 
ইচ্ছামি জীবিতুং নাহ মন্ুযাস্তামি ভূমিপং ॥ ১৪ |! 
অথ রাজ্জে। মহামাত্যে। ধন্মপাল ইতি শ্রুতঃ। 
পরিদেবয়মানং স ভরতং বাক্যমব্রবীৎ্খ || ১৫ || 

শেখচতে। মুহাতশ্চৈৰ মোঘং তে ভরত শ্রুতং | 
অশ্রুতন্তেব তে নেদ মনুৰকপং নুপাত্মজ্ক || ১৬1. 

শোঁকং ভরত নাত্যর্থং নির্বন্ধীৎ কর্তমর্হসি | 

সর্বস্বজননাশেইপি ন হি শোচন্তি পণ্তিতাঃ || ১৭ || 

শোচতো৷ রুদতশ্চৈব যদি নাম মৃতঃ পুনঃ । 
সঞ্জীবেৎ স্বজনঃ কশ্চিন্ুুশোচেম সর্বশঃ || ১৮ || 

অনুবাদ। 

এই বিগতশ্রীঅযোধ্যা পুরীকে দেখিতেও ইচ্ছা হয় না, ইহাতে প্রবেশ 
করিতেও আমি ইচ্ছা করি ন|, পিতার দর্শন লালসার প্রায় এই স্থানেই আমি 

অবস্থান করিব।। ১৩ 1 আনি পিতৃবিহীন হইয়াছি আমার আর প্রাণেই 

বাকাঁৰ কি? সুখেই ব1 কাকি? স্ুুররাং জীবন ধারণ করিতে আমি ইচ্ছ,ক 

নহি, অদ্য মহারাজের সহিত অন্ুগমন করিব || ১৪ 1| অনন্তর ধশ্মপাল দামে 

বিখ্যাত বাজার মহা মাত্য, তিনি তখন ভরতকে এতাদৃশ বিলাপ পরায়ণ দেখিয়] 

এই কথা বলিলেন ॥ ১৫ || হে নৃপকুনার ভরত£ আপনি যে প্রকার 

শোক করিতেছেন, ও যেরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সমস্তই ব্যর্থ, আমর] 
পণ্ডিতের নিকট শ্রুত আঁ, যে অনভিজ্ঞ লোকে এইরূপ শোক করিয়া! থাকে, 

অতএব আপনি বিজ্ঞ অক্ঞজের ন্যায় এরূপ কাঁতরত] প্রকাশ করা কি আপনার 

উপযুক্ত হইতে পারে? ॥ ১৬ || একান্ত নির্ধন্ধ সহকাঁরে ষে ঘটন। হয় 
তাহাতে তুমি শোক করিতে যোগ্য হইতেছ, পণ্ডিত লোকের সর্বন্বধন 

ও সমুদয় পরিজনের বিনাশেও এতাদৃশ শোৌক করেন ন1।। ১৭ || যর্দি অতিশয় 

শোক করিলে, কিন্বা নিরন্তর রোদন করিলে মৃত আমীয় ব্যক্তি পুনর্ববার জীবিত 

হয়, এমত জানিতে পারি, তৰে তুমি কেন, আমর! দেশব!নি সকলের সহিত 

মিলিভ হইয়! সর্বাতোভাবে রোদন করিতে যোগ্য ছই 1] ১৮ || 
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যদ! ত্ববশ্থাং ষাতব্যং সব্বর্দেহিভিরাগতৈঃ। 
মৃত্যুকালে তদ। শোকে নাস্তি সামধ্যমণপি || ১৯|। 
এহাশু ত্বং সহান্মাতি রষোধ্যাং প্রবিশ প্রভো | 
শ্বজনং শোকসন্তপ্তং ভমাশ্বাসয় মা শুচঃ || ২০ || 

ততোহনন্তরমেৰ ত্বং স্বর্গতন্ত মহীপতেঃ। 

শ্রা্ধকর্মবিধানাঁনি বিধিবৎ কর্তুম্হাদি || ২১ | 

স্ব হাদ্য নাথঃ সব্ধেষ। মস্মাকং স্বজনস্ত চ। 

শোচিতুং নার্হস্ততস্তুৎ প্রজানাং নাথতীক্ষতঃ || ২২ || 
এবমুক্তঃ স বিপ্রেণ ধর্মপালেন ধার্মিকঃ | 

প্রবিবেশঃ নিরানন্দা মষোধ্যাং সপদানুগঃ || ২৩ | 

বিশ্বন্যচত্বরপথাং বিধস্তবিপণাপণাং | 

শোকাতুরজনাকীণাং দীনস্বনবিনাদিতাং || ২৪ || 
$ 

অনুবাদ | 

যখন নিশ্চয়ই আছে যে দেহ ধারণ করিলেই অবশ্য সকলকে নিধন প্রাপ্ত 
হইতে হইবে» তখন এক বিন্দুও শোক করা আমাঁদিগের উচিত নহে || ১৯ || 
ছে গএ্রতো! আপণি আমাদিগের সমতিব্যাঁছীরে আনিয়া সত্বর অযোধানগরে 

প্রবেশ করুন, বন্ধু বান্ধব ত্বজনগ্রণ সকলেই শোকে একান্ত কাতর হইয়াছে, ভাহাঁ- 

দিগকে আশ্বাসিত করুন, আপনি ব্বয়ং আর এতশোক করিবেন না।| ২০ ॥ 
ইহার পর আপনি বিধাঁনান্ুসারে স্বরলোক গত ভূপতির শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি বিধি 
পুর্বক সম্পাদন করিতেযোঁগ্য হউন্।| ২১ | হেতরত! অদ্য আপনিই 
আমাদিগের ওম্বজনগথের নাঁথ হইলেন, অতএব আপনার শোক কর! আর 
কোৌনমতেউ উচিত হয় না। এক্ষণে আপনি প্রজাদিগের স্বামীত্ব পদপ্রাপ্ত হউন 
॥ ২২ ॥॥ মহাধার্ট্িক ভরত মন্ত্রি প্রধান ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ধর্শপালের মুখে এই 
সকল কথ] শ্রবণে অন্ুচরজনগণেবেষ্টিত হইয়া! আনন্দ শুনা]! অযোধ্যানগ- 
রীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥ অধ্যোধ্যানগরীয় প্রাঙ্গন ভূমি ও পথ সকল 
মানব শুন্য হইয়াছে, হাট বাজার সকল দ্রব্য শ্রন্য রহিয়াছে, সকল লোকই 

শোকে নিতান্ত কাতর, সকলেই অর্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছে || ২ ॥ 
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ততো! বিবেশ স্বজনেন সংরৃতঃ 
পিতুর্নিবেশং ভরতোহতিদুঃখিতঃ | 

বিহীনমিক্দ্রপ্রাতিমেন রাজ্ঞ| 
গতোঁৎসবাকারমিবাতিনিম্প, তং || ২৫ || 

প্রবিশ্ঠ তন্মিংস্চ পিতুর্নিবেশনে 
তৃণাঁনি সবংস্তীধ্য দশাহমাতুরঃ | 

ততঃ স সুত্বাপ তমেব চিন্তয়ন্ 
পিতুর্বিনশং ভরতঃ প্রতাঁপবান্ || ২৬ || 

ইত্যাষে রামারণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদকদণনং নাম 

পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ || ৮৫ || 

অনুবাদ 

অনন্তর ভরত যত্পরোনাস্তি দুঃখিতান্তঃ করণে স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হহয়। 
পিভ্ ভবনে প্রবেশ করিলেন, ইন্দ্র সমান রাঁজা দশরথ বৈহীন রাজতবন শ্রন্য 

হইয়াছে, তথায় কোঁন উত্সব চিষ্নু মাত্র নাই, স্থৃতরাঁৎ একান্ত প্রভাশ্টন্য লক্ষিত 

হইতেছে || ২৫ || অনন্তর প্রতাপশালী ভরত সেই পিতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়। 
সকাঁতবে তথায় তৃণ শষা! প্রস্তুত করিলেন ও সেই পিত্নিধন চিন্তা করতঃ দশ 

দ্িবন তাহাতেই শয়ন করিয়] থাকিলেন || ২৬ ॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহত্রা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
উদকদান নামে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ৮৫ ॥ 
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ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ। 
নমতীতে দশাহে তু কতশৌচে নৃপাতজঃ | 
চক্রে ছাদশিকং শ্রাদ্ধঃ ত্রয়োদশিকমেব চ || ১ 
দদৌ চোদি পিতরং ব্রাঙ্গণেভ্যো ধনং তদা | 
মহার্হাণি চ বন্ত্রাণি গাশ্চ বাহনমের চ || ২ || 
যানানি দাঁসীদাসাংশ্চ বেম্মীনি বসুমন্তি চ | 

ভূষণানি চ মুখ্যানি রাজ্ঞন্তন্টোর্ধদেহিকে | ৩ || 
ভ্রয়োদশাহেহতীতে তু কতে চানন্তরে বিধৌ। 
সমেতা মন্ত্রিণঃ সর্ব তরতং বাক্যমব্রবন্ || ৪ || 
গতঃ ন নৃপতিঃ স্বর্গং ভর্তাসীদেঘা গুরুশ্চ নঃ | 

প্রব্রাজ্য দয়িতং পুজ্রং রামং লক্ষদণমেব চ | ৫ || 

ব্রমদ্য ভব নো রাজ। ধর্মাতো নুবরাত্মজ | 
প্রাপ্পোতি নাঁপদ* যাঁবদিদং রাষ্টমরাঁজকং || ৬ | 

অনুবাঁদ। 

এইরূপে দশ দিবস অতীত হইলে পর রাজকুমার ভরত শুদ্ধ হইয়! ক্রমে দ্বাদশ 

দিবনীয় ও ত্রয়োদশ দিবশীয় শ্রাদ্ধ কার্যা সমাপন করিলেন অর্থাৎ দ্বাদশ দিবসীয় 
পুরক্ পিগুদান, ন্ষৌরকর্ম ক্রিয়া, দ্বাদশাহে, ভ্রয়োদশাছে শ্রাদ্ধকরিলেন || ১ 1 

ভরত শ্রাঙ্ধোপলক্ষে পিতার স্বর্গ প্র।প্তের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিকে ধন 

দাঁন করিতে লাগিলেন, মহামুল্য নাঁন| প্রকার বস্ত্র বিতরণ করিলেন, গো 

সমুহ হস্তাশ্ব প্রভৃতি বাঁহন সমুদ্রায়, সিবিকা প্রভৃতি যান নিবহ, অনংখ) দাসদাসী- 
গণ, নান। সম্পত্তিযুক্ত গ্ৃহসকল, প্রধান প্রধান আভরণ সকলক্ব্রাক্মণদিগকে প্রদান 
করিলেন | ২ 1 1 ৩ ॥॥ জয়োদশ দিবস অতীত হইলে পর আনন্তর্ধ্য 
কার্ধা সমাধান করিবার অভিপ্রয়ে সকল মন্ত্রিগণ একাত্রত হইয়া ভরতকে 

এই কথ] বলিলেন ।। ৪ | হে ভরত! রাজাধিরাজ দশরথ আমাদিগের 

ভরণ পোঁষণের কর্ত! অথচ গুরু ছিলেন, তিনি প্রিয় সন্তান শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে 

অরণ্যে প্রেরণ করিয়া আপনি স্বর্থ লোকে গমন করিয়াছেন ৫ |॥ ছে 

অধিরাক্গ তনয়! অতএব অন্য রাজ ধর্মান্থসারে আঁপনিই আমাদিগের রাঁজা হউন, 

এই অবাজক রাজা যে পথ্যন্ত কোন আপদ প্রাপ্ত নাহয়।| ৬ ॥ 



৫৩৩৬ রামায়ণৎ। | ৮৬তি, সর্গঃ | 

আভিষেচনিকং দ্রৰ্যমিদমাদায় সর্ববশঃ | 

রাজীনমভিযেত্তুৎ স্বা মিচ্ছন্তি নৃপমন্ত্রিণঃ || ৭ || 
ইদং রাজ্য গৃহীণ তব মন্ববায়ক্রমাগতং 
অভিষেচয় চাআনং পাহি চাল্মান্ নরাধিপ || ৮ || 

ই্তযুক্তো ভরতে৷ দ্রব্য মাঁভিষেচনিকং তদা | 
মঙ্গলার্থং সমালভ্য রাঁজ্ঞস্তান্ মন্ত্রিণোইত্রবীৎ্ণ || ৯ |) 

জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ সদা রাজ্য মামনোরুচিতং কুলে | 

ভবস্তো বন্তৃমর্থন্তি নৈবং মামীকুলা ইব 1| ১০ | 
ভ্রাতী মে গুণবান্ জ্যেষ্ঠো রাজা ভবিতুমর্ভতি | 

রাঁজধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো রামো রাঁজীবলোচনঃ || ১১ ॥ 

নান্যো নিষোজ্যে। যুক্সাতিঃ সনে! রাজা ভবিষ্যতি | 
বনে তং নিবতম্তামি নব বর্ধাণি পঞ্চ চ || ১২ | 

অনুবাদ । 

রজিমন্ত্রির। সকলে চারিদিকে অভিষেকের উপযুক্ত সমুদাঁয় দ্রবা সামগ্রী হস্তে 

ধারণ করিয়! তোমাকে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ।। ৭11 ছে নরাধিপ ! 

তোমার বংশ পরম্পরা ক্রমাগত এই রাজ তুমি গ্রহণ করহ, ভুমি তোমার 

আত্মাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়। আমাদিগকে প্রতি পালন করহ || ৮ 11 তখন 
ভরত ষন্ত্রিগণ কর্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া মঙ্গল জনক অভিষেক দ্রব্য সকল 

প্রাপ্ত হইয়! রাঁজমন্্িদিগকে বলিলেন || ৯11 মন্ধুপর্যান্ত আমাদের বংশে এই 

প্রথা প্রচলিত আছে যে জোন্ট ভ্রাতাই রাঁজ্যাধিকার প্রাণ্ড হইয়| খাকেন। অতএব 
আপনার] ব্যণাকুলিতের ন্যায় আমাকে এমন কথা কেমন করিয়া বলিভেছেন, 
অর্থাৎ আমাকে রাজা হইতে বলা আপনাদিগের কখান উঠিভ হয়না || ১০ ॥ 

পল্স পলাশ নয়ন রখুনন্দন' শ্রীয়ামচন্দ্র রাজধর্শ বিলক্ষণ বিদিত আছেন, ঈদৃশ 

অশেষ গুণনিধান জোনষ্ঠ ভ্রাভা রামচক্দ্রই রণজা হইবার যোগ্য পাত্র হয়েন'।| 5১ ॥ 

অতএব আপনারা আমাকে রাজ] হইবখর জন্য নিয়োগ করিবেন না, শ্রীরামচক্্রই 

আমাদিগের রাঁজা' হইবেন, তহার প্রতিনিধি হইয়া! আমি বরং চতুর্দশ বৎসর 
বনে বাস করিব || ১২ || 



৮৬তি, সর্গঃ |] অধোধ্যাকাণ্ডঃ | ৫৩৭ 

যুজ্যতামাস্ত মহতী সেনাদ্য চতুরজিণী | 
আনরিষ্যাম্যহং শ্রেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাঁৎ || ১৩ | 

আভিষেচনিকৎ দ্রব্যৎ সর্বমেতদশেষতঃ | 
পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি তবদ্ডিঃ সহিতো বনং || ১৪ || 
তত্রেৰ চ নরব্যান্্র মভিযিচ্য পুরস্কৃত | 
আনয়িষ্যাম্যহং রাম হব্যবাহমিবাধরে || ১৫ | 
ন সকামাং করিষ্যামি জননীং রাজ্যগর্ধিনীহ | 

বনে বৎস্যাম্যহং হুর্গে রামে। রাজা ভবিষ্যতি || ১৬ || 
ক্রিরতাৎ শিল্পিতিঃ পন্থাঃ সমে! মে বিষমাধনি | 
দেশকালপথিজ্ঞাশ্চ কুশল! যান্ত মেহগ্রতঃ || ১৭ || 

ইত্যেবৎ ভরত ধর্ম্যং ভাষমাঁণং বচস্তদা | 

প্রত্যুচুহন ঠিরোমাণঃ বর্ষে তে নৃপমন্ত্িণঃ || ১৮|| 
অনুবাদ | 

অদা আপনারা অতি সন্বর চতুরক্ষিণী সেনীকে সজ্জিত হইতে অন্থুমতি করস, 
আমি জোষ্ট ভ্রাত1 রছঘুনাথকে বনে হইতে গৃহে আনয়ন করিব | ১৩ | আমি 

আপনাদিগের সকলকে সমভিব্যাছারে লইয়া অভিষেকের অশেষবিধ দ্রব্য সামগ্রী 
সমুদয় অগ্রে করতঃ শ্রারামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য বনে গমন্ 

করিব || ১৪ || লোকের] যজ্ঞ ভূমিতে হব্যবাহকে আহ্বান করিয় যে রূপ 

'মানয়ন করে, অদ্য আমি সেইরূপ নরোত্তম রঘ্ুনন্দন রামচত্্রকে সেই স্থানেই 

অভিষেক করিয়। যথোচিত সমাদর পুর্ববক অধোপ্যায় আনয়ন করিব।। ১৫ || 

আমি বাঁজ্যলুব্ধ। কৈকেয়ী জননীকে কোনমতেই সকাম1 করিব না, আমি শ্ারামের 
প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়! ঘোৌরতর নিবিড় অরণ্য মধ্যে বাস করিব, শ্রীরামচন্ত 
এখানে রাজী হইবেন ॥ ১৬ 1 আপনারা কর্মাকুশল শিল্পকরদিগকে অনুমতি 

করুন্, যেন তাহার! পথিমধ্যে যে সকল স্থান উন্নতানত আছে তাহ] সমান করিয়া 
রাখে, এতদ্বারিক্ত যাহারা দেশকাঁল পথ বিলক্ষণ বিদ্দিত আছেঃ এমন সকল কার্য 

কুশল লোক আনার অগ্রে অগ্রে গমন করুক্।| ১৭ || যখন ভরত এই প্রকার 
ধন্মান্ুযায়ি বাকাগুদি বলিতে লাগিলেন, তখন রাজমন্ত্রীরা সকলে লোমাঞ্চিত 

কলেবরে তাহাকে এই কথা বলিলেন 1| ১৮ ॥ 

[ ৬৮ ] 



৫৩৮ রামায়ণৎ। | ৮৬তি, স্্গঃ| 

এবং তে ভাষমাণব্য পদ্ম শ্রীরুপতিষ্ঠতু । 
যস্তৃৎ ভরাত্রে শ্রিয়ং দাতুং জ্োষ্ঠায়েচ্ছসি রাঘব || ১৯ 

অনুস্তমং তে বচনং নুপাতআজ 

গ্জণ্পতঃ সংশ্রবণে নিশম্য তু । 

প্রহর্ষজী? সংপ্রতি বাম্পবিন্দবঃ 

পতন্তি রাজাতজ নেত্রসন্তবাঃ || ২০ || 

যুক্তার্থ, বচনদিদং নিশম্য হট 

তেহমাত্যাঃ সপরিষদেহব্রবংস্তদা তং | 

পন্থানং নববর ভক্তিমজ্জনস্তয 

ব্যাঁদিষ্টম্তৰ বচনধচ্চ শিল্পিবর্গ? || ২১ || 

ইত্যার্ধে রামায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে ভরতভক্তির্নাম 
ষড়শীতিতম:ঃ সর্গঃ |) ৮৬ || 

অনুবাদ । 

ছে রঘুকুল প্রদীপ! আপনি যেপ্রকীর ধর্মসশ্মিত কথ! বলিলেন ইহাতে 

ীপ্লীকমল। দেবী সর্ধদ1 আপনার প্রতি স্থপ্রসন্ন! থাকুন্, যেহেতু আঁপনি জৈষ্ট 
ভাঁতি। প্রীরামচন্দ্রকে বাজলক্ষ্মী গ্রদীন করিতে ইচ্ছা? করিতেছেন || ১৯ || হে 

নুপকুমার! আপনার প্রস্থুখতঃ শ্রবণপুে অমৃতময় এই বাঁকা শ্রবণ করিয়! এক্ষণে 

আমাদিগের নয়ন সন্তুভ আনন্দজাঁত অশ্রুবিন্“ট সকল নিপতিত হইতে লাখিল 

। ২০ || মন্ত্রিগণ, সামীজিকসভ্যজনগণ সকল, রাঁজনন্দন ভরতের যুক্তিযুক্ত 

এতদ্বাকা শুবণে য্পরোনীস্তি আনন্দিত মনে তখন তাহাকে বলিলেন, ছে 

নরবর! আপনি যথার্থ সীতাকান্তে একান্ত তক্তিমন্ত। আপনার অনুমতি ক্রমে 

পথের পরিস্কীর.করণাঁর্থ শিল্পকরের পরিচয় প্রদান করিতেছি || ২১ || 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাঁহত্রয বাঁক্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁণ্ে 

তরতের তক্তি নামে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ৮৬ 



৮৭তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৩৯ 

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ | 

অথ ভূমিপ্রদেশীজ্ঞাঃ সুত্রকর্মবিশণরদঁঃ | 

স্বকর্মনিরতাঁঃ পৌরাঃ খনক। যত্ুকাস্তথা || ১।| 
কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষ! মার্কোবিদাঃ | 
তথ' বর্ধকিনশ্চৈৰ মণর্গিণো রক্ষরোপকাঃ || ২। 
কুপকারাঃ সভাকারা বংশকর্মাক্রতস্তথা | 
সমর্থ যে বিশিষ্যন্তে সর্বতঃ সংপ্রতস্কিরে || ৩।| 

বিষমীণি সমীকুর্বন চ্ছেদয়ত্চ পথ্থি দ্রমাঁন্। 
সেনাপতিষষাঁবগ্রে ভরতঙ্থ প্রযাস্ততঃ || ৪ | 

স তৃ হর্ধাঁৎ সমুতক্রোশন্ জনৌঘো বিপুলো মহান 
অশোতত মভাবেগঃ পর্বণীব জলাশয়? || ৫ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর পুরবীসি জনগণের মধ্ো যাছার1 পৃথিবীর প্রদেশ সকল অবগত ছিল, 
যাঁহীর] সুত্র কন্মে স্সুনিপুণ, যাহার! মনেেভিনিবেশ পুর্বক আঁপন আপন কর্ম্ম 

সম্পাদন করে, যে সকল লোক খনিত্র কর্ম করিতে সক্ষম, যাহার] যন্ত্রদ্বার। কান্ঠ 

কদিতে পারে ॥ ১ ॥ যাহার! কর্মান্তিক অর্থাৎ লৌহ দ্রবাদি গঠনে নিপুণ, 
ঘষে সকল লোক ইঞ্টকাদি দ্বার! গৃহনির্মীণ করিতে সমাক সমর্থ, যে সকল 

তোঁকেরা পথ বিজ্ঞানে বিলক্ষণ বিচক্ষণ। যাহার] রথ নির্মাণ করিতে সমর্থ, 
যাহারা বিশুদ্ধ পথ অবগত ছিল, যে সকল মন্ুষা রক্ষ রোৌপণে সুনিপুণ 

|| ২ || যাহার কপখননে সক্ষম, যেসকল মন্থৃষ্য সমাজ গ্রস্ত করিতে 

জানে, যাহার! বংশ কর্মে নিযুক্ত এতদ্বাতিরিক্জ অনা]ুন্য কর্মে যাহ।রা বিশেষ 

রূপে সমর্থ আছে, সেই সকল লোক অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করক।। ১৩ 11 
যেসকল পথ অতিশয় উন্নভাঁনত, তাহা সমুদয় সমান করুক. পথিমধো যে সকল 

রক্ষ পতিত হইয়াছে, সে সমুদ্রয় চ্ছেদন করুক্, এইরূপে গমনোদাত নৃপকুমার 

ভরতের অগ্রে অগ্রে সেনাপতি সকলে গমন করুক্।॥ ৪ || অর্তি সুমহান সেই 

অসীম আনন্দ সেতু জনসমুছের চীৎকার ধ্বনি সম্ভূত হইল, যেমন পর্ব দিনে প্ররৃষ্ 
মছাবেগে জলাশয়ের অতিশয় জলকলোল ধনে উপশ্থিত হয়।। ৫ || 



৫৪ৎ রামায়ণ । | ৮৭তি, সর্গঃ| 

তে তে স্ব স্বমধিষ্ঠাঁয় কর্ম কর্মবিশারদাঃ। 
করণৈর্বহুভিযুক্তাঃ পরিতশ্চক্রমুজ্জনাঃ || ৬ ॥ 

সেনানিবেশান বিবিধাননুমণগং বিধানতঃ | 
কুর্বন্তঃ শোধয়ন্তশ্চ পন্থানং গহনে বনে || ৭ || 

চিচ্ছিদ্ুঃ শৈলসঙ্কীশান্ ক্ষচিছর ক্ষান্ পরশ্থধৈঃ | 

অবৃক্ষেযু চ দেশেযু কেচিচ্ ক্ষানরোপয়ন্।| ৮ || 
লতাবিতানগুলংশ্চ শলাকাকাশপর্বতান । 

কেচিৎ কুঠারৈকক্কৈশ্চ দীত্রেশ্চৈব প্রচিচ্ছিছুঃ || ঈ ॥। 
অপরে বীরণস্তস্বান বলিনে। বলবত্তরাঁন্। 
বিদলন্তি স্ম কুদ্দালৈঃ স্থলানি চ সমন্ততঃ || ১০ ॥ 
তথা কণ্টকছুর্গাংস্চ পথশ্চক্রুরকণ্টকান্। 
শ্বভ্রাণি পুরয়ামাস্থঃ কুপাংশ্চৈৰ তথাপরে || ১১ 

অনুবাদ । 

স্বস্বকন্মে স্থনিপুণ সেই সেই লোক সকল আপন আপন কনম্ম সম্পাদনের ভার 

গ্রহণ পুর্ববক অর্থাৎ তৎুকর্ম সাধনোপযুক্ত বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করতঃ 
চতৃত্দক হইতে নির্গত হইল || ৬ || সকলে গমন করিতে করিতে পথি মধ্যে 

বিধানানুসারে সেনানিবেশ জন্য বিবিধ পথ, ও মগ্ডপ সমুহ নির্মাণ করিয়। সজ্জিত 

করিতে লাগিল, গহন বন মধো হিং জন্ত নিরাঁকরণ পুর্ধবক পথ সকল সংশো- 

ধন করিতে লাগিল।। ৭ 1 কোন প্রদেশে পরশু দ্বার! পর্বত সমান অভ্্চ 

বক্ষ সকল চ্ছেদন কারয়া! ফেলল, কোথাওবা রক্ষ শুনা স্থানে রুক্ষ সকল রোপন 

করিতে লাগিল । ৮ 1 পথি মধ্যে যেখানে লতাপাঁশ জডিত হইয়াছিল 
যেখানে গুল্স সকল উচ্ছিত হইয়াছিল, যেখানে পর্বত সমান শলাকাঁবন ও 

কাশবন জন্মিয়াছিল, কতকগুলি লোকে কুঠাঁর দ্বারা ও পরশু ছারা এবং দাত্র 

দ্বারা তাহ] ছেদন করিয়া ফেলিল | ৯ || অতিশয় বলশালী অপর কতকগুলি 

€লোকে কুদ্দালপাণী হইয়| বহুক্চুর প্রাপ্ত বীরণ ঝাড় সকল দলন করিতে লাশিল, 

ও চাঁরিদিক্ পরিষ্কৃত স্থল করিয়। দিল।| ১০ || অন্যানা কতিপয় লোঁক কণ্টক 

ক্ষ পরিপুর্ণ দুর্গম পথ সকল নিষ্কণ্টক করিল, পথিমধ্যে যে সকল গন্বার ছিলি 
মাত্তক| দ্বার] ভাঁহ1 পুবণ করিয়া সমান করিল, ও স্থানে স্থানে কপ সকল খনন 

করতে লাগিল ১১] 



৮৭তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ 1 ৫৪১ 

নিশ্নদেশীংস্তথ। চন্য সমাংশ্চন্তুঃ সমন্ততঃ | 
সংক্রমাংশ্চাপ্যকুর্ববস্তে তীর্থানি চ সহত্রশঃ1| ১২ || 
নদীতীরতটোচ্ছায়ান প্রকুর্ধস্তঃ সমাঁংস্তথা | 
অনুমার্গং যযুঃ পুর্বং খনকা ভরতাঁজ্ঞরা || ১৩ | 

ববন্ধু্বন্ধনীয়াংস্চ ক্ষৌভ্যান্ সঞ্চ ক্ষভূত্তথা। 
জলাশয়াংস্তথা চত্ুর্ন চিরেণ বডুদকান্ || ১৪ || 
সাগরপ্রতিমান্ মার্গে সুৃতীর্থান্ বিমলোদকান্। 
চক্রুর্দেশেষু দেশেষ্ পদশঃ পঞ্চতোরণাঁন্ || ১৫ || 
উদ্পানান্ বহুবিধাঁন বেদিকাপরিবারিতাঁন | 
স সুধাকুঁ উমতলঃ প্রপুম্পিতমহীরুহঃ | ১৬ || 
মত্তজষ্টদ্বিজগণঃ পতাঁকাভিরলংকুতঃ | 

চন্দনেন চ সংসিক্তো। নানাকুস্তমভূষিতঃ || ১৭ || 

অনুবাঁদ 
অপরাপর কতিপয় লোকে পথি মধ্যে যে সকল স্ভান নিল্ল ছিল, তাঁহ। 

সমান করিতে লাঁখিল এবৎ সহত্র সহআ ুর্গম্য জলাশয়ের ঘাটকে অনায়াসে 

অবতরণের যোগ্য করিয়! দিল, অপর নদ্যাঁদি উত্তীর্ণ হইবার জনা সেত্ বন্ধন 

করিল || ১২. 1 কতিপয় খনক অতুাক্নত নদীতীরকে খনন করিয়া সমান 

করিতে লাগিল, নুপকুমীর ভরতের অন্মতি ক্রমে পথি মধো ইহারা সকলেই 
গমন করিল 11 ১২ 11 যে সকল জলাশয়ের বন্ধন করা উচিত বোধ হইল 

তাহার] ভাহাঁরদিগের উপর বাঁধ দ্বিল, যাহাদিগকে অগাধ বোধ হইল তাঁভাঁ 

দিগকে গাধ করিয় ক্ষুব্ধ করিল, যে সকল জলাশয়ে অল্প জল ছিল তম্মপো 

অনেক জল করিল।। ১৪ || রাঁজানুচরের। পথি মধ্যে স্থানে স্কানে ক্রমে 

ক্রমে নির্শল জল পরিপুর্ণ* শোপান শ্রেণী স্থশোতিত সাগর সমান জলাশয়যুক্ত 

পাঁচগি ঘোরণ প্রস্তুত করিল |। 5৫ || নানাস্থাঁনে সেনার] বহুবিধ কুপ প্রস্তুত 

করিয়] বেদি দ্বার! তাহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল। স্কানে স্তানে অবস্থানের 
উপযৃক্ত সুধা লিগ কৃ্উিম ও বিকশিত কুস্ুমযুক্ত রক্ষ সকল রৌপণ করিল 
| ১৬ 11 সেই পথ চন্দন বারি দ্বারা অভিষিক্ত করিল, নানীবিধ পুষ্প রচিত 

মালায় বিভূষিত হইল, পতাক1 দ্বারা অলঙ্কত হইল, আনন্দে উম্মস্ত হইয়! 
তাহাতে ব্রাঙ্ষণগণ এমন করিতে লাগিলেন | ১৭ 1 



৫৪২ রামায়ণৎ । [ ৮৭তি, সর্গঃ | 

বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থা ঃ স্বগপথোপমঃ। 

আজ্ঞায় চ যথাজ্ঞপ্ুং স্থাপিতাধিরুতাঃ পথি ॥ ১৮ | 

রমণায়প্রদেশেষু বহুস্বাছুফলেব্ চ। 

নিবেশে। যে হাতিপ্রেতে! ভরতন্ত মহাঁতনঃ || ১৯।। 

ভুয়স্তং শোধয়ামসুভূয়াভিশ্গাপ্যতৃষয়ন । 
নক্ষত্রেযু প্রশস্তেষু মুহূর্তে চৈব তদ্িদঃ || ২০ || 
নিবেশং স্থাপয়ামণনুর্ভরতস্ত মহাঅনঃ | 

স দেশে। নীরজশ্চাসীৎ পুরুষৈঃ পরিবারিতঃ || ২১।। 
যন্্রেক্রকীলপরিখাপ্রতোলীপরিশোভিতঃ | 
প্রাসাদযানসংযুক্তঃ সৌধপ্রাকারসংরৃতঃ || ২২।। 
পতাকাশোভিতঃ শ্রীমান্ সুনির্মিতমহাপথঃ | 
গৃহৈস্তন্বদ্ভিরিব খং সবিটক্কবিতানকৈঃ || ২৩ | 

অনুবাদ । 

স্রপুরে গমনীগমনের উপযুক্ত পথের ন্যায় সেনাদিগের সেই বিস্তীর্ণ পথ 

শৌতা পাইতে লাগিল, অধিকৃত বর্গের পথের মধ্যে মধ্যে নৃপতনক্কের আঁড্ঞাঁ- 

মৃযাঁয়ি লৌক সকল নিযুক্ত করিয়] রাখিল | ১৮ ॥॥ পথের যে সকল রমণীয় 
প্রদেশ, যেখানে নান। প্রকার লুম্বাতু ফললাত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে 

মহাতা! ভরতের ষেমন অভিপ্রীয় তদন্রূপ উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইল 

॥ ১১ ॥ শুভ নক্ষত্রে মাঙ্গলিক মুহুর্তে ভূষণ কার্ষ্ে নিপুণ লোকেরা বন্বিধ ভূষ- 

ণদি দ্বারা ভূষিত করিয়া পুনর্বার স্থুশোভিত করিল || ২০ | মহাতা ভরতের 

যে সকল স্থানে নিবেশ স্থান হইবে সেই সেই স্থান বিবিধ জনগণে পরিপুর্ণ হইল 

ও জলসেক দ্বারা ধূলি শন্য হইল। ২১ |॥ উপনিবেশ সকল যন্ত্র ইন্দ্রকীল 
আঁকাঁর পরিখা বেফ্টিত ছুর্গ অর্থবৎ গড়ের ন্যায় হইল, ও উৎকৃষ্ট পথ দ্বার! 
সুশোভিত প্রাসাদের উপরি ভাগে উ্থিত হইবার উপযুক্ত স্থাঁনে সংযুক্ত হইল, 
ও ইন্টকময় অউ্রাঁলিকা প্রাচীরে পরিব্ূত হইল || ২২ | উপনিবেশ ভবনের 

চারিদিকে পতীকা! সকল উড্ভীমাঁন হইতে লাগেল, সম্মখে চতুষ্পথ প্রস্তুত হুইল, 
গুছ সকল এমনি উন্নত বিস্তীর্ণ বোধ হয়, যেন আকাঁশমণ্ডলকে স্পর্শ করিতেছে" 

আর কত কত বস্ত্রগৃহও সঙ্গে লইতে অনুমতি হইল | ২৩ || 
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সমুদ্ছি তপতাকৈ্চ শক্রসঘোপমৈর্তিঃ | 
জাক্ুবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রমকাননাং || ২৪ | 

সচন্দ্রতারাগণমণ্ডিতে। যথা 

ক্ষপাঁগমে বীতমলো৷ বিরাজতে | 
নক্ষত্রমার্গঃ স তথা ব্যরাজত 

ভ্রমেণ পন্থাণঃ শতশিপ্পিনির্মিতাঃ || ২৫ || 

ইত্যাধে রামায়ণে অধোধ্যাকীণ্ডে মার্গসংস্কীরে। নাম 

সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ || ৮৭ | 

অনুবাদ । 

অশেষ বিধ রক্ষলতা সংকুল উপবনে আরত, গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইগ! 

গ্রণীলী সকল বহিতে লাগিল, এবং সমুচিত উদ্দণ্ড পতাকা পরিশোভিত ইন্দ্র ভব- 

নের যেরূপ শোভা হয়, রাজকুমীরের উপনিবেশেরও তাদৃশ শোভা হইল | ২৪ ॥ 
রজনীর অবসাঁনে নির্মল নক্ষত্রপতি চক্দ্র তারাগণে মঞ্ডিত হইলে যে রূপ 

দীপ্তভপান, ক্রমে ক্রমে শত শত শিল্পকার্ষ্য নিপুণ জনগণে বিনির্মিত মগ্ডপাদি 

দ্বারা মেই পথ তদ্রপ শোভা পাইতে লাশিখিল || ২৫ ॥ 

ইতি চতুর্ক্বিংশতি সাহজ্র্য বাঁলীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাঁকাঁণ্ডে 

মার্গ সংস্কার নামে সপগ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ 11 ৮৭ || 

090 



৫৪৪ রামায়ণৎ। | ৮৮তি, সর্গ:| 

অক্টাশীতিতমঃ সর্ঃ| 
তামাধ্যজননংপুণাং ভরত প্রগ্রহাং সভাং | 
দদর্শ বুদ্ধিসম্পনে। বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃবিঃ || ১।। 
আসনানি যথান্যায়মাধ্যাণাং জুষতাং ততঃ| 

বতৌ বপং ঘনাপায়ে দ্যোততাং জ্যোতিষামিব || ২1 
ততশ্চ রাজপ্রক্কৃতীঃ সমাগ্রাঃ প্রেক্ষ্য ধর্মমবিৎু | 

ইদং পুরোহিতে। বাক্যং ভরতং প্রত্যতাষত || ৩ | 
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতে। ধর্মামাচরন | 
ধনধান্যবতীং স্কীতাং প্রদায় পুথিবীং তব || ৪ | 
রামস্তথা সত্যধতিঃ সতাং ধর্মামনুস্মরন্। 
নাজহাৎ পিতুরাদেশং লঙ্গমীং শীতাংশুমানিৰ || ৫11 

পিত্রা ভাত্রা। চ তে দত্তং রাজ্য নিহতকণ্টকং | 
তদ্ভুজ্ষ মুদিতামাত্যমভিষেকমবাপ্ুুহি || ৬1 

অনুবাদ । 

অনন্তর সুরুদ্ধি সম্পন্ন মাননীয় ভগবান বশিষ্ঠ যুনি, বন্ধ,বান্ধব স্বজনগণে পরি- 

পুর্ণ মহতী সভায় নৃপকুমার ভরত উপবিষ্ট রহিয়াছেন দর্শন করিলেন || ১ ॥ 
তথায় যিনি যেমন গৌরবান্বিত তদুপযুক্ত যথাস্থানে সশ্্িবেশিত আসনে সমাসীন, 

মাননীয় মানবগণের রূপঃ মেঘাবসানে জ্যোতিম্মীনদিগের রূপের ন্যায় অধিকতর 

দীপ্তি পাইতে লাগিল হ | পরে ধর্মাত্মা কুলপুরৌহিত বশিষ্ঠ খষি তথায় 
সমুপস্থিত হইয়! নৃপতির সমগ্র প্রকৃতি মণ্ডপের সমক্ষে নৃপকুমার ভরতকে এই 

কথা বলিলেন | ৩ 1॥ হেতাত! তোমার পিতা মহারাজ] দশরথ চিরকাল 

ধর্ম কর্মের অন্থন্ঠান করতঃ পরিচেষে ধন ধান্যবতী অতিমহতী এই বস্ুমতী 
তোমাকে প্রদান করিয়! স্থুরলোৌকে গমন করিয়াছেন || ৪ || ঞরামচক্দ্র 

নিতান্ত সত্যসন্ধ, তিনিও সাধুলোৌকের ধর্ম স্মরণ করতঃ শীতাংশুমাঁনের শোতিত 
শ্রী পারতাগের ন্যায় পিতৃ নিদেশকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, অর্থাৎ 
পিতাঁর অন্থমতি পালন করিতে বনে গমন করিয়াছেন || ৫ | তোমার পিতা 

ও ভ্রাত! ইহারা ভৌমণকে নিরাপদ নিক্কন্টক রাজ্য প্রদান করিয়।ছেন, তুমি ইহা 

ভোগ করহ, তুমি রাঁজে) অভিষিক্ত হও» ভোমার অভিবেকের জন্য মন্ত্রি্নণ একান্ত 
সস ন্বর্ণ নিম লন্গিযাণ্চ তমি বাজছে তাতিমিত্ক হইলেই আনস্দিত হইবে ॥ ৬ | 
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উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ | 
দণ্ুডধারাশ্চ সামুদ্র। রতবান্যুপহরন্ত তে 1 ৭ || 

ত্ছত্বা ভরতে বাক্যং শৌকেনাতিপরিষ্ীতঃ | 
জগাম মনসা রামং ধর্মজ্ে। ধর্মকাজ্ময়া || ৮ | 

স বাম্পকলয়৷ বাঁচা কলহংসস্বরো যুবা | 
নিজগাঁদ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতং || ৯ 
চরিতত্রক্গচ্ধ্যস্ বিদ্যণসন্নাতস্ত ধীমতঃ | 
ধর্মে প্রধতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো। হরেছু || ১০ || 
কথং দশরথাজ্জীতো ভবেদ্রাজ্যাপহারকঃ | 

রাজাঞচাতঞ্চ রামন্ ধর্্ং বক্তমিহাহসি || ১১|| 
জ্যেষ্ঠঃ শ্রে্ঠশ্চ ধর্শাআ। দিলপনহুষোপমঃ | 

লব্ব,মর্হাতি কাকৎস্থে। রাজ্যং দশরথো ষথা |] ১২ || 
অনুবাদ । 

হে ভরত" এক্ষণে উত্তর দিক্বাঁসী ও গুর্ব্ব পশ্চিম দিক্বাসী ও দক্ষিণ দিক্নাঁসী 
এবং কেরল অর্থাৎ মলবাঁর বাঁসী নুপতি সকল আর সামদ্র অর্থাৎ সমুদ্রোপদ্বীপ 

বাসী রাজারা সকলেই তোমাকে করুস্বরূপ নানারত্ব উপহার প্রদান করুক্।। ৭ ॥ 

ধশ্মশীল ভরত পুরোহিতের এই কথা শ্রবণে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া ধশ্মলাত 

কামনায় মনে মনে শ্রীরাম সন্িধানে গমন করিলেন,অর্থাৎ রাঁমকে মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ॥ ৮ 1 যুবা কল হংস স্বর সমান স্সুমধুর স্বরসম্পন্ন ভরত 

বাজ্পাকুলিত গদটাদ বাক্য বলিভে লাগিলেন, এবং সভীমধ্যে বশিঞ্ঠ পুরোহিতের 
অনেক নিন্দা করিলেন।। ৯ ॥ যিনি ব্র্ষচর্ষ্য অবলম্বন করিয়া, বিদ্যারসে 

নিমগ্ন আছেন, যিনি ধর্ম পাঁলনে একান্ত যত্বশীল হইয়াছেন, সুবুদ্ধিস্পন সেই 

শ্রীরামচক্রের রাজা কি হরণ কর] আমার উচিত ?|| ১০ 11 আম মহা] রাজা 

দশরথ হইতে জন্মলাত ক্রিয়া কেমনকরে রাম রাজোর অপহারক হইব, আমি ও 

রাঁজা এ উভয়ই রাষচক্দ্রের কিনা আপনি এই পর্ম কথা বলিতে যোগ্য হউন্দ্ 

॥ ১১ || ধর্ম্াত্সা শ্রারামচন্দ্র আমার বয়সে জোন্খ ও গুণগণে শ্রেষ্ঠ, তিনি 

দিলীপ নহ্ুষ প্রভৃতি নৃপতিদ্িগের ন্যায় পরাক্রান্ত হয়েন, অতএব এ রাজ্য পিভা 
দশরথ যে প্রকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ শ্রীরাষচন্দ্রও এ রাঁজা লাভ কারবার 
যোগ্য হইবেন || ১২ ॥ 

[ ৬৯ এ 



৫৪৬ রামায়ণৎ | | ৮৮তি, সর্গঃ| 

অনাধ্যজুষ্ঠমস্বগ্যং কৃধ্যাং পাপমহং যদি | 

ইক্ষাকৃণাং কুলে জাতো তবেয়ং কুলপাংসনঃ || ১৩।। 
যন্ষে মারা কৃতং পাপং নাং তদভিরোচয়ে | 

ইহস্থোইহং বনস্তং তং নমন্তামি রুতাঞ্জলিঃ || ১৪ || 
রামমেবান্ুুগচ্ছামি স রাজ দ্বিপদাস্বরঃ | 

ত্রয়াণামপি লোঁকানাং রাঁঘবো রাজ্যমর্থাতি || ১৫ | 

যদি ত্বীধ্যৎ ন শক্লোমি বিনিবর্তুষিতু বনাহ | 
অহং তত্রৈৰ বৎুস্যামি যখীসৌ লক্ষনণন্তথা || ১৬ | 
অযোধ্যায়ামহং বস্তং নোত্সহে ভাতিরৎ বিনা | 

সর্ধশ্রেষ্ঠগুণং রামং জ্যেষ্ঠং কমললোচনং || ১৭ || 

পিত্রা ভূক্ত। নৃপক্রীর্হি দায়াদ্যং তস্ত ধীমতঃ | 
নাভিপতুৎ ময়া শক্যা সাবিত্রী রষলৈরিৰ ॥| ১৮ | 

অনুবাদ । 

যদি আমি লোক তন্দনিঅস্বর্গ নরক সাধনোপযোগী এই পাপ করি, তাহ? 
হইলে ইল্্াকু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। কুলপাংসন হইব ?।| ১৩ || আমার 

জননী যে পাপাচরণ কর্রিয়াছেন, কোনমতেই আমার তদাচরণে রুচি নাই, 

আঁমি এখানে থাকিয়।ই সেই অরণ্যবাসী রগ্ভুনাথকে কুতাঞ্জলি পুটে প্রণাম করি- 

ভেছি।। ১৪ 1॥/ আমি শ্রীরামচক্দ্রেরই 'ন্ুগমন করিলাম, সেই নরোত্তমই এই 

রাজ্যের রাজা, কেবল এই রাজা ফি? তিনি ত্রিলোকের রাজা ভার গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়েন |, ১৫ ॥ যদি আমি শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে প্রতি নিরত্ত 

করিতে ন। পারি, ভবে যেখানে রঘ্ুনাথ লক্ষ্মণ সহিত বাস করিতেছেন, আমিও 

সেই স্থানে বাস করিব || ১৬ 11 পদ্মপলাশ লোচন সর্বগুণে শ্রে্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাভ! 

প্রীরামচন্দ্র বতিরেকে অযোধ্য। নগরে বাস করিতে আমার কোন মতেই উৎসাহ 
হয় না| ১৭ || পিতা! যে রাজ্রী পরিত্যাঁগ করিয়াছেন, তাহার উত্তরাধিকাঁরী 

সেই রামচক্দ্রই হয়েন, যেমন শ্দ্রের| গায়ত্রীর অধিকার করিতে পারে না, তদ্ধপ 

আমিও এই রাজগ্রী গ্রাগ্ড হইবার পাত্র নহি | ১৮ | 
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পিতযু'পরতে তন্মি লোকনাথে মহাত্মনি | 

শরণঞ্চ গতিশ্চৈব জ্যেষ্ঠে। ভ্রাতা পিতেব মে | ১৯ || 

তং নিবর্তয়িতুং বুদ্ধির্বনবসাঁৎ কৃতা ময় | 
ন কেনচিদিয়ং শকা প্রত্যক্ষং বে। ব্রবীম্যহৎ || ১০ || 

তদ্বাক্যং ধর্মাসংযুক্তং শ্রত্বা সর্বেব সভাসদঃ | 

হর্যান্মমুচুরণি রীমে নিহিতচেতসঃ || ২১! 
ততঃ সভায়াং সচিবাঃ সোপাধ্যাঁয়া বিচুক্তুশুঃ | 

সাধু সাধধিতি সংজক্টাঃ শংসন্তো ভরতং গুণৈঃ || ১২ || 

বশিশ্সতত্রবীদ্ধৃষ্টো ভরতৎ বাচ্পগঞ্চাদঃ | 
উদং পরিষদো মধ্যে পরয়। স্বরসল্পদা || ৯৩ || 

শশাহ্কসদৃশপ রত্ত মনাশ্চ্য্যমিদং ত্বরি | 
পিত্রা দশরথেনেভ ধর্মাজ্জেন মহাজন! || ২৪ || 

অনুবাদ । 

সেই লোকনাথ মহাম্মা পিতা পরলোক গমন করিলে পর জোন্ত ভাঁত! 

জরামচক্দ্রই এক্ষণে আমংর পিতার নায় আশ্রয় ও গতি হয়েন। ১৯ || 

এক্ষণে শ্ীরাঁমচন্দ্রকে বনবাঁস হইতে প্রতি নিরত্ত করিবার জন্য আমি নিশ্চিত বুদ্ধি 
করিয়াছি, আমি আপনাদিগের সকলের সনক্ষে বলিতেছি, বোধ হয় এমন কর্ম 

করিতে কেহই শক্ত হয় না, অর্থাৎ জ্যোষ্ঠসত্বে রাজ্য গ্রহণে কনি্ সক্ষম হয় 

না।| ২০ | সাষাজিক লোকের সকলে তরতের এই ধর্নাযুন্ত কথ। শ্রবণে 

শ্ীরামের প্রতি মন সমাধান করিয়। আনন্দে অক্রধারা পরিত্যাগ কৰবিতে 

লাখিলেন।। ২১ ॥ অনন্তর সভায় উপবিন্ট যন্ত্রি সকল ও অধ্যাপক যগ্ডলী 
সকলেই পরম পুলকিত হয়া অশেষবিধ গুণগণের উল্লেখ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে 
তরতকে সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন | ০০. 11 বশিঞ্ গ্রনি সভামধ্যে অতুযুঙ্ 

স্ুমধুব স্বরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্টে গদগদ বচনে আনন্দিত মনে ভরতকে এই কথ। বলি- 

লেন | ২৩ 11 হে ভরত! তোমার পিতা ধন্মাত্স1] দশরথ ইহলোৌকে নিষ্ক- 

লন্ক শশাঙ্ক সমান আপন শোভন ,চরিত্র যে তোমার প্রতি গণ করিয়াছেন 

ইভ। আশ্চর্যের বিষয় নহে 5511 
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অভিজাতোঁহনি শুরেণ রাজ্ছা দানবযোধিনা | 

যস্তৃং বনগতং রামং নিবর্তযিতুমিচ্ছসি | ২৫ | 
অভিজানামি রাঁমস্ত দৃঢ়ৎ গুণবতো গুণশন্্। 
ধন্য? স্ম সচ ধর্বাতআ। ধন্য যন্তাঁসি বান্ধবঃ || ২৬।। 

ঈদৃশ। হি মহাআনো যত্র জু প্রিয়বান্ধবাঁ | 
দেশে কিমিব তত্র ্তাদ্র্লভং বীতকল্মবে || ২৭ | 

বয় হযপত্যেন গুণৈঃ কৃতাত্মনা গতে। দিরং ভূমিপতিঃ প্রাতিঠিতঃ | 
দত সমগ্র পরিতৃষ্যতে ত্বিরং যছুদ্যতো রামনিবর্তৃনে হাসি || ২৮ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে তরতপ্রশংসা নাম 

অফ্টীশীতিতমঃ সঞ্গঃ1| ৮৮ || 

অনুবাদ । 

দানবাঁরি গুরীবতাঁর মহারাজ। দশরথ হইতে তুমি যেমন জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছ, তদন্ুরূপ কাঁধা করিতে ভোদার উৎসাহ হইয়াছে, যেহেতু তুমি অরণাগামী 

শ্রীরামচন্দ্রকে বন হইতে নিবর্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ || ২৫ || অশেষ গুণ- 

নিধান আমান রামচক্দ্রের গুণগ্রান আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এই হেতু 

আমর সকলে তোঁমাঁকে ধন্য বলিয়। বৌপ করিলাম, যে রামচক্ট্রের তুমি বাক্ধীৰ 

ও ভাতা হইয়াছ, সেই মহ্বাআ্স। রামচন্দ্র ধন্য || ২৬ || যেখানে ঈদৃশ 
মহাম্ৃভাঁব প্রিয়বান্বব লাত করা যাঁয়, সে দেশে পাঁপ বিনাশের জনা কিহুই দুর্লভ 

হইতে পারে ন]।। ২৭ || নানাগুণ সম্পন্ন তুমি সন্তান হইয়া সুরলোক গত 
মহারাজ | দশরথকে যখন স্ুপ্রতিছিত করিলে, এবং শ্রীরামচক্্রকে বন হইতে 

নিবর্ড করিবার জন্য যখন উদ্যোগ করিতেছ, তখন এই সমুদয় লোক তোমার 
গ্রুতি যে সন্তুষ্ট হইবে ইহাতে সংশয় কি? ১৯৮ 11 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহাঁআা বালীকীয় রামায়ণ সংহ্িতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ভরত প্রশংস! নামে অন্টাশীতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ 11 ৮৮ || 

09 
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একোঁননবতিতমঃবর্গঃ | 

সর্ধোপায়ান প্রযোক্ষ্যেহহং বিনিবর্তয়িতৃৎ গুরুং | 
সমক্ষমাধ্যমিশ্রীণ। মেষ প্রতিশ্বরণোমি বঃ || ১।| 

এবমুক্তা। স ধর্মাতআা ভরতো ভ্রাতৃব্ুসল£ | 

সমীপস্থং তদা তং ভূয় এবীব্রবীদ্বচঃ || ২ || 
তুর্ণমুখখায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসন | 
যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্র বলব সমানয় || ৩ || 

এবমুক্তঃ কুমন্ত্রস্ত ভরতেন মহাত্মন | 

গ্রন্থঃ সন্দিদেশাথ যথা সন্দিষউমেব তত || ৪ || 

তা? প্রজক্টাঃ প্ররুতয়ো বলাধ্যক্ষপ্রচোদিতাঃ | 

শ্রত্ব! যাত্রাং সমণজ্ঞপ্তাং কাকুৎস্থবিনিবর্তনে || ৫ || 

ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্ববা ভতৃ.ন্ স্বান্ স্বান্ গৃহে গৃহে | 

যাত্রাগমমনুজ্ঞায়াত্বরয়ন্ গমনং প্রতি | ৬ || 

অনুবাদ | 
কুমার ভরত কহিতেছেন যে পরম মাননীয় মহাশয়দিগের সকলের সমক্ষে 

আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যে আমার গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে কানন হইতে প্রতি নিরত্ত 

করিবার জন্য যে ষে উপায় প্রয়োগ করিতে হয় তাহ] আমি সমুদয় করিব, কোন 

মতে অন্যথ] করিব ন||1১। ধার্শিকপ্রধান ভ্রাত বসল ভরত সভার সমক্ষে এই 

কথা বলিয়] তখন নিকটস্থিত সীরথিকে পুনর্ধার বলিলেন ॥ ২ ॥ ছেল্সুমন্ত্র! 

তুমি আমার অনুমতি ক্রমে অতি সত্বর গাঁত্রোথ।ন করিয়। শ্রীরািক্দ্রকে আনয়- 

নোদেশে আমার প্রস্কানিক বিষয় সকলকে জানাও, ও যে সকল সৈনা সামন্ত আমার 

সমভিব্যাহারে যাইবেতাহাদিগকে সঙ্জিত করিয়া আনয়ন করহ | ৩ 11 অনন্তর 

স্থমন্থ সারথি মহাত্মা ভরতের এই অন্থমতি প্রাপ্ত মাত্র অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়!] 
আনন্দিত মনে নৃপনন্দনের আদ্দেশমত সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞ! করিলেন 

| 8 ॥| শুররামচক্দ্রকে প্রভারত্ব করিতে হইবে বলিয়া তরত আমাদিগকে গমন 

করিবার অস্থমভি করিয়াছেন, এই কথ] সৈন্যাধাক্ষগণের যখে শ্রবণ করিয়া প্রজ।- 
শণেরণও অতিশয় আনন্দিত হইল ।। € 1 অনন্তর বোদ্ধাদিগের পত্বীরা আপন 

আপন গৃহে স্ব স্ব স্বামীদিখকে ভরতের বন যাত্রার কথা শুননয়। গমনের জন্য ত্বরা। 
করিতে লাগিল ।। ৬|| 
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তে হয়ৈগ্রখৈঃ শীঘ্ং স্যন্দনৈশ্চ মনোহরৈঃ | 
সহ যোধৈর্বলাধ্যক্ষা বলং সঙ্জমবেদয়ন্ || ৭ || 
সঙ্জং তু তদ্বলং জ্ঞাত্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ | 

রথং মে ত্বরয়ন্বেতি সুমন্ত্রং পার্খাতোহব্রবী্চ ॥| ৮11 
ততঃ সুমন্ত্রস্তামাজ্ঞাং শ্রুত্বা শীন্্রপরাক্রমঃ | 

রথং গৃহীত্বা প্রযযৌ যুক্তং পরমবাঁজিভিঃ || ৯ || 
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাঁপবান্ বলন্য মুখ্যঞ্চ নুহজ্জনঞ্চ | 
গুরুং মহাঁরণ্যগতং যশন্দিনং প্রসাদয়িষ্যন ভরতোহব্রবীৎ্ তদী || ১০|| 

তৃর্ণং সমুগ্ধায় সুমন্ত্র গচ্ছ যোগং সমাস্থাপয় মে বলানাং। 
আনেতুমিচ্ছামি গুরুং বনস্থং প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায় || ১১ || 
স সুতপুভ্রো ভরতেন সম্যগ্ আঁজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপুর্ণকামঃ | 
শশ'স সর্ববান প্রকৃতিপ্রধানান্ বলস্ত মুখ্যাংস্চ সুহ্ৃজ্জনীংস্চ || ১২ || 

| অনুবাদ । 

অশ্ব, হস্তী, শকট, ও দ্রুতগামী স্ন্দনের সহিত যোদ্ধাগণকে সজ্জিত করিয়া! এই 
কথ] ভরতকে স্ুুমন্ত্র নিবেদন করিল, যে সবলে সৈন্যাধাক্ষের সজ্জিত হইয়াছে 

॥ ৭ ॥ নুপকুমার ভরত সৈন্য সামন্ত সর্জিত হইয়ীছে,এই কথ শ্রবণ করিয়া! গুরুগণ 

সম্গিধানে পাশ্বাস্কিত সুমন্ত্রকে বলিলেন, হে স্থৃত! তৃমি শীঘ্র আমার রথ আনয়ন 

করহ।। ৮ ॥ অনন্তর অপরিমিত পরাক্রমশালী ভরতের এই আজ্ঞ! শ্রবণ 
করিয়া স্থমন্ত্র অতিশয় জবন অশ্বসমূহেযুক্ত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ || 

সত্য সন্ধান রঘুনন্দন ভরত তখন মহ্ছারণা গামী যশস্বী গুরুতম গুরু গ্রীরানচন্দ্রকে 

প্রসন্ন করিয়া প্রতাানয়ন করিবার জন্য সৈন্যাধাক্ষ দিগকে ও বন্ধুবান্ধবদিগকে এই 
কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥ হেসুমন্ত্র তুমি শীত্রগাত্রোথান করিয়! গমন কর, 
আমার সমতিব্যাহারী 'সৈনা সামন্তদিগকে একত্র সজ্জীভূত হইয়া থাঁকিতে বল, 

আমি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বনবাঁস গত গুরু শীরামচত্দ্রকে প্রসন্ন করিয়। আন- 

য়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ১১ ॥ সারথি নন্দনস্থমন্ত্র রাজকুমার কর্তৃক এই 
প্রকার সমাজ্ঞভীপিত হইয়। গ্র্ণকাম হইলেন, এবং প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে ও 

প্রবলতর সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এবং বন্ধু বান্ধবগণকে তরতের অঙ্গমতি ক্রমে আদেশ 
করিলেন ॥ ১২ ॥ 



চঈতি,সর্সঃ 1 অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! ৫৫১ 

কালে সমুণ্ধায় ততঃ কুলীন। 
রাঁজন্য বৈশ্ঠ। নগর প্রধানাঃ | 

অযোজযন্ন প্রথরান্ সমন্তান্ 

মত্তীংস্চ নাগান বন্ছুলান্ হয়াংস্চ || ১৩ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে সেনাপ্রস্থাপনং নাম 

ব্রকোননবতিতম? সর্গঃ || ৯০ ॥ 

অন্ুবাদ। 

অনন্তর নিয়মিত সময়ে নগর বাসি প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে কোৌলীন্য 
মর্ধযাঁদাপন্ন প্রজা সকল, ও ক্ষত্রিয় সমূহ ও বৈশাগণ সকলের চারিদিকে উঈ গর্দাভ 
রথ, হস্তী ও অসংখ্য অশ্বারোহীকে গমনের জনয প্রস্তুত করাইলেন ॥ ১৩ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহজ্বয বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোধ্যাকাঞ্ডে 

মেন! প্রস্থাপন নামে উননবতিঃতমঃসর্গঃ সমাপনঃ ॥ ৮৯।। 

স্পাস্পিসপ (0) (0 মাস 



৫৫২ রামায়ণৎ [৯০ তি,সর্গঃ | 

নবতিতমঃ সর্গঃ | 

ততঃ শ্বেতৈহেয়ৈযুক্তমাস্থায় স্যন্দনোত্তমং | 
প্রষযৌ ভরতঃ শ্রীমান্ রামদর্শ নকাজজয়! || ১|| 
অগ্রতঃ প্রধযুস্তন্য সর্ষে মন্ত্রিপুরোগমাঃ। 

অধিরুহ্ হয়েযুক্তান্ রথান্ সুধ্যরথোপমান || ২ | 
দশ নাগসহআ্াণি কণ্পিতানি বথাৰিপি | 
অন্বযুর্ভরতং যান্ত মিন্সণাকুকুলনন্দনং || ৩ || 
ব্টী রথসহআণি ধন্বিনীং সাযুধানি বৈ। 
অন্বযুরতং যান্তং রাজপ্ুুজং মহীবলং || ৪ | 
শতঞ্চাশ্বসহআণি সমাবঢান্ত রাঘবং | 

অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাঁজপুন্রৎ ষশস্বিনং || ৫|| 
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌশল্যা চ যশস্থিনী | 
রাঁমানয়নসহক্কষ্টা যযুধাঁনৈঃ প্রভা স্বরৈ || ৬ | 

অনুবাদ। 

অনন্তর শ্রীমীন্ তরত কতিপয় শ্মেতাশ্বযুক্ত রথবরে আরোহণ করিয়৷ শ্রীরাঁম- 
চন্দ্রের দর্শন লালাসাঁয় অযোধা! হইতে বনপথে গমন করিলেন ॥ ১ ॥ মন্ত্র 
প্রভৃতি সকলে বহু সংখ্যক ঘোটকযুক্ত “ স্থ্যয রথের ন্যায় ”» রথ সমুহে আরোহণ 

করিয়া তীহ!র অগ্রে তরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ইন্ফ্রাকুলভূষণ ভরত 

রামানয়নে গমন করিলেন দেখিয়া তখন বিধানান্সারে স্থুসজ্জিত দশসহঅ হস্ত 

তাহার অনুথমন করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ মহাঁবল পরাক্রান্ত নৃুপনন্দন ভর- 

তের গমন কালীন অস্ত শস্ত্র পরিপুর্ণ ষষ্টী সহঅ রথ ও খন্র্বাণধারী ষষ্টী সহজ 
লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঙখ চলিল॥ ৪ ॥ বযশোরাশি বিভূষিত রাজকুমার 

ভরত যখন গ্রমন করিতে লাগিলেন, তখন এক লক্ষ গণিত তুরক্ষমে আরূঢ় একলক্ষ 

পুরুষ অন্কুগমন করিল ॥ ৫ ॥ যশন্যিনী কৌশলা, -স্ুমিত্রা ও কৈকেয়ী, ইহা- 
রাও শ্রীরামচক্্রকে প্রভ্যানয়ন মানসে আনন্দিত হইয়1 দীপ্তিমান যানারোহণে 

গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ 



৯০তি, সর্গঃ | ] অষোধ্যাকাণ্ডঃ! ৫৫৩ 

প্রযযৌ চা্যসজ্ঘাতো৷ রামং দ্রহ্টুং সলঙ্গমণং | 
তস্যৈবেষ্টাঃ কথাঃ সর্কে কুর্ববন্থো হৃষউমানসাঃ || ৭ || 
মেঘশ্টামং মঙ্গাবাছং স্থিরসত্তবং দব্রতং | 

দ্রক্ষ্যামন্তং কদ! রামং জগতঃ শোকনাশনৎ || ৮ || 

দুষ্ট এব স নঃ শোকং নাশরিষ্যতি রাঘবঃ | 

তমঃ কুতস্রন্ত লৌকস্ত সমুদ্যনিব ভাঙ্করঃ | ৯ || 

ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে রাঁমত দ্রষ্টুং সলক্ষমণং। 
পরিস্বজন্তশ্চান্যোন্যং যযুর্নরগণাস্তদ! || ১০ || 
পুরাচ্চ নির্যযুঃ সর্ষের সমবায়েন নৈগমাঃ | 
রামদর্শনসংজঙ্টাঃ সর্ধাঃ প্রকুতয়ন্তথ! || ১১ || 

মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ্ কুম্তকারাশ্চ শোভনাঃ | 

যন্ত্রকর্মরুতশ্চৈব তথৈবাক্স্রোপজীবিনঃ || ১২ | 

অনুবাদ 

নগরবাসী মাননীয় মহ্থাশয়ের] লক্ষণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার 

জন্য আনন্দিত মনে সর্ব লোৌকাতীত শ্ররামচক্দ্রের চমৎকার গুপগ্রাম বর্ণন করিছে 
করিতে গমন করিলেন || ৭ | তাহারা সকলে পরস্পর এই কথ! বলিতে 
চলিলেন, ঘে আঁমর1 আজাম্বলম্থবিত মহাবাছ, স্থিরসত্ব, দ্ঢ প্রতিজ্ঞ যিনি জগ- 

তের শোক নাশন সেই নবম্বনশাম রামচক্রকে কবে দর্শন করিব ৮ ॥ যেমন্ 

দিনমণি উদ্দিত ছইয়স] যাঁবভীয় লোকের অন্ধকার নিবারণ করেন, তদ্রূপ শ্রীরাঁমচন্্র 
দুষ্ট মাত্র আমাদিগের মনের শোকনিবারণ করিবেন || ৯ || তদনস্তর নগর 

বাসি মানবের লক্ষ্মণ সমতিব্যাহারে শ্রীরায়চন্দ্রকে দর্শন করিবার মানসে একট 
প্রকার সাভিলাষ বাক্য কথোপকথনে পরস্পর কোলাকোলি করিয়া তথ! হইতে 

গয়্ন করিলেন | ১০ | কি পুরবাঁপী সমুদয় বণিক্জন, ক্ষি অন্যানা সমস্ত 
প্রজাগণ সকলেই একত্রিত হইয়া এারামচক্দ্রকে দর্শন করিবার বাসনায় পরম 
সন্ধ্ট মনে নগর হইতে বহির্গত হইলেন || ১১ || কি মনিকার, কি কুক্তকার 
কি যন্ত্রকার,ফি কর্মকার, কি অস্ত্রোপজীবীজন নকলে [বিশুদ্ধ পরিচ্ছদ পরি- 
ধাঁন গুর্ববক নগর ছইতে বহির্গত হইল ॥ ১২ || 

[ ৭০ ] 



৫৫৪ রামায়ণৎ |: [৯*তি, সর্গঃ। 

মায় রিকাস্তৈত্তিরিকা শ্ছেদকা! তেদকাম্চ যে। 
দস্তকারাঃ জুধাকার। স্তথা গন্ধোপজীবিনঃ || ১৩ | 
স্বর্ণকারাশ্চ প্রখ্য'তীস্তথ। কনকধারকাঃ। 

ন্নাপকাশ্ছীদকা বৈদ্যাঃ শৌগ্কা ধূপিকান্তথা || ১৪ || 

রজকান্তন্নবারাশ্চ যে চ রঙ্গোপজীবিনঃ | 

যে চাঁভিষ্টবকাঃ কেচিৎ সুতমাগধবন্দিনঃ || ১৫ || 
বরট। বেত্রকারাশ্চ গান্ধিকাঁঃ পাঁনিকাস্তথা | 
প্রাবারিকাঃ স্ুত্রকারা স্তথ। শিম্পোপজীবিনঃ ॥| ১৬ | 

ভিরণ্যকারণঃ প্রখ্যাত স্তথ। বদ্ধ যপজীবিনঃ | 

প্রাবালিকাঁঃ শৌকরিকা স্তথা মন্ক্তোঁপজীবিনঃ || ১৭ || 

মূলবাপাঃ কাংস্তাকারা শ্চিত্রকারাশ্চ শৌভনাঃ | 

ধান্যবিক্রায়কাশ্চৈব পণ্যবিক্রবিণস্তথ! || ১৮ || 

অনুবাদ । 

যাছাঁর| মযুর বিক্রয় উপজীবিকা করে, তিত্তিরিপক্ষী বিক্রয় করে, যাহার] 

ছেদন ক্রিয়ীয় পটু, ও তেদন কার্য্য কুশল, যাহারা দন্ত নির্মাণ করিতে সমর্থ, 
যাঁহাঁর। সুধা কার্য পাঁরগ, যাহারা গন্ধ দ্রব্য বিক্রয়ে জীবিক1 করিয়া থাকে, এ 

সকলেই চলিল ।॥ ১৩ ॥। বিশেষ রূপে খাত স্বর্ণকার, ও যাহারা খণিতে 

স্বর্ণ ধারণ করে, যাহারা ম্নীন করাইয়া দেয়, যাহার গৃহ আচ্ছাদন করিয়! 

জীবিকা করে, যাঁহার1 বৈদা বাবসায়সম্পন্ন, শৌগ্িক যাহারা মদির। বিক্রয়োপ- 

জীবী, যাহার] ধূপ প্রস্তুত করে ইহারা সকলেও চলিল || ১৪ ॥ রজক, তন্ত্র 

বায়, রঙ্গোপজীবী, নটনর্ভঁক স্থুত মাগধ স্ততি পাঁঠক ইহাঁরাঁও ভরতের সঙ্গে চলিল 

| ১৫ || বরটজাতি অর্থাৎ মুচি যাহার1 বেত্রকাঁরক, যাহার] গন্ধ দ্রব্য বিক্রয় ও 

প্রস্তুত করিতে পারে, যাহার! পাণ বিক্রয় করে, যাহার! শ্চী কার্ধাকুশল, যাহারা 

শিল্পকার্যো নিপুণ, এ সকলেও চলিল || ১৬ ॥| প্রসিদ্ধ রত্বোপজীবী, কুশীদো- 

পজীবী, গ্রবালোপজীবী, শকরোপজীবী, মৎস্যৌঁপজীবী ইহা রাও সকলে চলিল 

|| ১৭ || যাহারা মুলবপন করিতে জানে, ও কাঁসারি, চিত্রকার, ধানাবিজয়োপ: 

জীবী, ও বাণিজাকারী মকলেই রাম দর্শনার্ধে চলিল |! ১৮ | 



৯০তি, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাওঃ । ৫৫৫ 

ফলোঁপজীবিনঃ সর্ব সর্ষে পুম্পোপিজীবিনঃ | 

লেপকারাঃ স্কপতয় স্তক্ষাণঃ কারযন্ত্রিকাঁঃ || ১৯ || 

নিবাপকাস্তথা সর্ষে ইউকাকারকাস্তথা 

দধিমেধদককারাশ্চ মালাকারাশ্চ শোৌভনাঁঃ || ২০ | 

চখঙ্গেরিকাবিক্ররিন স্তথ! মাংসোপজীবিনঃ | 

প্টিকাবপকাশ্চৈৰ তথা চণোঁপজীবিনঃ || ২১ | 

কাপাসিক। ধনুক্কারাঁ? সত্রবিক্রষি ৭্তথ। | 

শক্স্রকর্মক্লুতশ্চৈব কাগডকাঁরীম্তথৈব চ।| ২২ | 

তাস্বলিকান্তথা শ্রেন্ঠা যে চ চিত্রং তজন্তি বৈ 
প্রখ্যাতাশ্চন্মকারাশ্চ লোহকারাস্তথৈব চ 1 ২৩ ॥ 

শলাকাশপ্পকন্থারে। বিষঘাতাশ্চ শোভনাঃ | 

ভূতগ্রহবিধিজ্ঞাশ্চ বালানাঞ চিকিৎসকা? | ৯৪ || 

'অন্বাদ । 

যাঁহার। ফলেপজীবী, যাহার! প্রষ্পোপজীবী, যাভারং লেপন কার্ধা করে, 

যাহারা ইন্টক গৃহ নিশ্মাতা, যাহারা চীচিয়! পরিক্কত করিতে পারে, অর্থাৎ স্তুত্র- 
ধার, এবং যাহারা? যন্ত্র প্রস্তুত করিতে পাঁরে এ সকলেও চিল || ১৯ | যাহার! 

অন্ত্যেন্টিক্রিয়! করায়, যাহার] ইঞ্টক নিশ্মীণ করে, যাহার! দধি বিক্রয় করে, মোদক 

নির্মাণ করিয়া যাহারা বিক্রয় করে, এব মালাকাঁর ইহার সকলে পরিচ্ছদ 

শোভিত হইয়। গমন করিল !| ২০ || যাহার] চাঙ্গারি প্রভৃতি বংশ নিন্দিত দ্রবঃ 

বিক্রয় করে, যাহার] মাঁহস বিক্রয় করিয়। জীবিকা করে, যাহার! শিল কাটিয়! 

থাকে, যাহারা চূর্ণ বিক্রয়ে জীবিকা করে ॥ ২১ |! যাঁহার। কার্পাস বিক্রয় করে, 
যাহারা ধন্থষ নিশ্শাণ করে, যাহার] স্তর বিক্রুয় করে, যাহারা অন্তর শক্ত প্রস্তুত 

করে, যাহাঁর। তীর প্রস্তুত করে| ২২ || এবং তাস্বলী ও তৈলিক, যাহার! 
চিত্রোপজীবী, যাঁহার। বিখ্যাত চল্মকাঁর, লৌহকার | ২৩ 1 যাহার! 

শলাকা ও শেল প্রস্তুত করে, যাহার] বিষ বৈদ্য, ও ভূত গ্রহের 'বিধানজ্ঞ, 
যাহার বালকদিগের চিকিৎসা করিতে পারে, এ সকলে, নানা ভূষণে উপশোভিত 

হউয়া চ্লিল।! ২৪ | 



৫৫৬ রামায়থৎ। [৯০তি, সর্গঃ 

আরকুটক্ৃতশ্চৈ তাঅকুটাস্তখৈৰ চ| 
স্বক্তিকারাঁঃ কেশকারা স্তথ! ভক্তেণপসাধকাঃ || ২৫।| 

ভূউকারাঃ শক্তুকাঁরা স্তথা বাঁড়বিকাশ্চ যে। 
খণ্ডকারাস্তথা মুখ্য। স্তথ! বাঁশিজকাশ্চ যে || ২৬ | 

কাচকারাশ্ছত্রকারা স্তথা বেধকশোধকাঃ | 

খণ্ডসংস্থাপকাশ্চৈৰ তথা তান্রোপজীবিনঃ || ২৭ || 
শ্রেণীমহত্তরাশ্চৈৰ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ | 
শৈলুবাস্চ সঙ স্ত্রীতি দর্ধযতবৈতংসিকান্তথ || ২৮ || 
সশ্রেণীনৈগমং সর্বৎ নগরং সংকুলীরুতং | 
আতুরং ব্দ্ধবাঁলঞ্চ বজ্জয়িত্বা পুরে জনং || ২৯ || 
নমাহিত। বেদবিদে। ব্রাঙ্গশীঃ শ্রুতসম্মতাঃ | 

গৌরথৈর্ভরতৎ যান্তমনুজগ্ম ১ সহআশঃ 11 ৩০ | 

অন্ববাদ ! 

যাহার! পিতলের কর্ম জানে' যাহার? তামুকুট বিক্রয় করে, যাহারা স্বস্তিকাদি 

প্রস্তুত করে, যাহার] কেশ কর্তন করে, যার] তণ্ডল বিক্রয় ও প্রস্তুত করে ॥ ২৫॥ 
বাহারা ভঙ্ ভ্্ব্য ও ঘাহার। শক্ত, প্রস্তুত করে, যাহারা গাঁন দ্বারা জীবিকা 
করে, যাহার] খাঁড় প্রস্তত করে, ও যাহারা প্রধান প্রধান বাণিজ্য কর্ম করিয়া 

থাকে । ২৬ 1 যাহার কাঁচ এবং শ্যাহারা ছত্র প্রস্তুত করে, যাহার! বেধ 

শোঁধক অর্থাৎ গণক, আর যাহারা খণ্ড সংস্থাপক, অর্থাৎ ভগ্ন সংযোজক যাহারা 

তাম্ বিক্রয় দ্বারা উপজীবিকা করে।। ২৭ ॥ যাহার! শ্রেণীক্রমীগত দীপ, 
ও শ্রীমখোঁধক অর্থাৎ কোটাঁল এবং সভাঁরধ্য নটগণ, ও ছাতোপজীবী, ও মৃগাদি 

বন্ধনের জালকারী || ২৮ | নগরবাসী আতুর বৃদ্ধ বালক ব্যতিব্রিস্ত সকল 
লোকই শ্রেণীবদ্ধ পুর্ববক মিলিত হইয়া ব্যাঁকুলিতচিত্তে ধাবমান হইল || ২৯ ॥ 

সমাধিযুক্ত বেদ বেদঙ্গ বেত্তা শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রের পারগামী সহ সহজ 
ব্রাহ্মণ গপ্ডিতগণ গোযাঁন আরোছণে রাম দরশনে ভতরতের সহিত অম্থগমন 

করিলেন) ৩০ || 



৯০তি, সর্গ |]. অফোধ্যাকাণ্ডঃ।' ৫৫৭ 

হ্ৃষ্টা প্রমুদিত। সেনা সাম্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতৎ | 

শীক্সদুষ্টেন মার্গেণ বৃহস্পতিনয়েন চ || ৩২ || 
কুশলৈঃ সম্মতৈরধধোধৈঃ শতশঃ পরিবারিতাঃ| 
অমাত্যৈভ্ ত্যমুখ্যেশ্চ নৈগমৈশ্চ সমাকুলাঃ || ৩৩ | 
বশিষ্ঠেন পুরোগেন তথান্যের্ঘিজসত্তমৈঃ। 
অতিষ্ঠৎ সা তদ! ফেনা গঙ্গামাসাদ্য বৈ নদীং || ৩৪ || 
নিরীক্ষ্য তু স্থিতাঁং সেনাত গঙ্গাঞ্চেব বহুদকাং । 
তরতঃ সচিবান সর্ধবানব্রবীদ্বাক্যকোবিদঃ || ৩৫ || 
নিবেশয়ত মে সেনা মভিপ্রায়েণ সর্ববশঃ| 

বিশ্রান্তাঃ সম্ভরিষ্যামে! গজশামেতাং মহানদীং || ৩৬ || 
অন্ঠাং তু তাবদিচ্ছামি স্বগতস্ত মহীপতেঃ | 
উর্ধাদেহনিমিত্তার্থমভ দাতুং জলাঞ্লিং || ৩৭ || 

অনুবাদ । 

সকলেই সুন্দর বেশ ভূষায় স্থুশৌভিত, এবং পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন বসন পরি- 

ধান পুর্বক সকলে তরতকে গমন করিতে দেখিয়া! বিবিধ যালারোহণে তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল || ৩১ ।। হষ্টপুষ্ট ও আনন্দিত ছইয়।! সেনগণ 

রহস্পতির মতান্ুযাঁয়ি নীতিক্রমে শাস্ত্র সম্মত পদ্ধতি ক্রমে কৈকেয়ী নন্দনের 
অন্গমন করিল ॥ ৩২ ॥ ভাহার1 যুদ্ধে কুশল, অথচ' মনোৌমভ সৈন্যনেত1 
শত শত যোদ্ধীগণে পরিৰৃত মন্ত্রিগণে ও ভৃত্যগণে বেছ্টিত হইয়া বণিক্গণে 

চলিতে লাগিল | ৩৩ 1) বশিষ্ঠ মনি ও অন্যানা মান/ ব্রাঙ্গণ পঙ্ডিতগণের] 

অগ্রে অগ্লরে গমন করিলেন, আর'ভরতের মহতী সেনা সকল ভগবতী ভাগ'রথী 
নদী প্রাণ্ড হইয়া তত্তীরে অবস্থান করিল।! ২৩৪ | মহাত্মা ভরত সম্মখে 

বহুদকশালিনী গঙ্গা সন্গিহিত উপস্থিতা সেই মহতী সেনা সন্দর্শন করিয়া সমস্ত 
যন্সিথণকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন ॥ ৩৫ 1 যদি তোমাদিগের. বিবেচনা 

সিদ্ধ হয়, তবে সেনাদিগকে এই স্থানে সন্সিবেশিত করহ, সকলে অদ্য এই 

হানে বিশ্রাম করিয়?, এই মহানদী বহুজলা গঙ্গাকে কল) উত্তীর্দ হইব 1 ৬৩৩৬ 11 



৫৫৮ রামায়ণৎ ? [৯০তি, সর্সঃ। 

নুবেশণঃ শুদ্ধবসনাঃ সন্তে মৃুদ্টীনুলেপনাঃ | 

সর্বেব তে বিবিধৈর্ধ্যাঁনৈ ধীন্তং ভরতমন্ধয়ুঃ || ৩৭ | 
তন্তৈবং ক্রবতোইমাত্যাস্তথেত্যুক্তা সমাহিতাঃ। 
ন্যবেশয়ন্ত শ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক || ৩৮ || 

নিবেশ্ট গজামনু তাং মহাচমু যথাবিধানং পরিবর্থশোঁভিতাং । 

উবাঁস বাসং ভরতো মহাঁমনাঃ প্রচিন্তয়ংস্তস্ নিবর্তনে তদ। | ৩৯ || 

ইত্যার্ষে রাশায়ণে অষোৌধ্যাকাণ্ডে তরতানুষাঁনং নাম 
নবতিতমঃ সর্গঃ || ৯০ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর ভরত সকলকে কহিিতেছেন, যে এই প্রণ্যসলিলা ভগবতী ভাগীরথী জলে 

স্বর্ন গত পিতা মহারাজ্জের উদ্ধদেহ নিমিত্ত তর্পণার্থে জলাঞ্ুলি প্রদীন করিতে 

ইচ্ছ] করিতেছি ৩৭ 1 অনমাতাগণ ভরতের এই কথা শ্রবণে সন্ভষ্ট চিত্তে 
তাহাই করুন্ বলিয়। আপন আপন অধীন সেনাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে 
সম্সিবেশিত করিলেন | ৩৮ || নানা উপচারে শোভিত সেই মহতী সেন! 

বিধানান্থসারে সঙ্গিবেশিত করিয়া সুমনা ভরত তখন গ্রারামচক্দ্রের প্রত্যানয়ন 

বিষয়ের চিন্তা করিতে কারতে গঙ্গাকুলে অবস্থান করিলেন || ৩৯ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহত্রা বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাণ্ডে 

ভরতের অন্থুগমন নামে নবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ৯৪ ॥ 



৯১তি, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকীণ্ড2। ৫৫৯ 

একনবতিতমঃ সগঃ | 

ততে। নিবিষ্টীঁং ধজিনীং গঙ্গামাসাদ্য তাং নদীং | 

নিষাদরাজো দৃ্টেব জ্ঞাতীন্ স্বানিদমত্রবীৎ || ১! 
ইয়ং সেনা সুমহতী সমস্তাি পরিদৃশ্ঠতে | 
অন্তমন্ত। ন পশ্থামি বিস্তৃতীয়াঃ সনন্ততঃ || ২ | 
ইক্ষাকুণামিয়ং সেন! সংশয়ো নাত্র কশ্চন | 
এব সংদৃশ্ঠতে দুরাৎ কোবিদারজো রথে || ৩ | 

গ্রহীষ্যতি হস্তিনঃ কিং ম্বগয়াং নু চরিষ্যতি | 

হনিষ্যতি ন খলুন্মানি সৈন্যং স্বোেতদমানুষং || ৪ | 
অহো দাশরথিং রামং পিত্রা। প্রও্রাজিতং বনে । 
সাঁমাত্যে। রাজ্যলৌভেন ভরতে। হস্তমুদ্যতঃ | € ॥ 

সমর্থ রাজ্যলক্ষীহি সুশ্লিউভ্রাতৃসৌন্বদং | 
ক্ষণেন বিচ্যাবয়িতৃৎ সর্বথাস্মি বিশক্কিতঃ ॥ ৬ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর ভরত কর্তৃক গঙ্গ। নদীর কুলে সন্নিবেশিত মহতী সেনা অবলোকন 

করিয়। নিষাঁদরাজ গুহ স্বকীয় জ্ঞাতিদ্দিগকে এই কথ বলিলেন !। ১ || হে 
বান্ধবগণ! এই অপরিমিতা মহতী সেন। চারিদিকেই পরিদৃশ্যমান হইতেছে 
আমি ইহাঁর শেষ দেখিতে পাই না» চারিদিকে যতদুর দৃষ্টি করি, ততদুরই সৈন্য 
বিস্তুত হইয়! রহিয়াছে দেখ] যাঁয়।। ২ ॥ বোধ হয় ইহা স্ুর্ধ্যবংশীয় রাজাদিখেরই 

সৈন্য হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, এ যে দুর হইতে রথের চামরধজা 

দৃশ্য হইতেছে ইহাঁতেই রাজ] আছেন, এমত অন্থতব হয় || ৩ এই রঘুবংশীয় 
সৈন্যের হস্তি যু ধরিবার জন্যে ব| মুগয়। করিবার জন্যে এখানে আমিয়াছে, 

কিন্ব।' আমাদিগকে বধ করিবার জন্যই বা আসিয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারি- 

তেছি না| ৪ 11” অথব| দশরথ কুমার শ্রীরামচক্্রকে পিত1 বনবাস দিয়াছেন, 
তরত রাজ্য লোভ পরতন্ত্র হইয়। অমাত্য বন্ধুবান্ধব সমভিষ্যাহারে তাঁছাকেই ব1 বধ 

করিতে আঁদিতেছেন ?1| ৫ || যেহেতু রাজালক্ষমী বদি মনে করেন তবে বন্- 
কালাগত ভ্রাভৃবাৎ্মলাযও একক্ষণ মধ্যে অন্যথ]| করিয়] দিতে পণরেন, গুছের মন্নে 

এইরূপ কত মত শঙ্কাই উপস্কিত হইতে লাশ্িিল।। ৬ || 



৫৬০ রামায়ণৎ। | ৯১তি, সর্গঃ | 

মম দাশরথী রামে। ভর্তা বন্ধুঃ সখা গুরুঃ | 

অহং তশ্থ হিতার্ধায় গঙ্গামন্বাতিতে। নদীং || ৭ || 

মন্ত্রয়ামাস স ততে। মন্ত্রজ্জেঃ সহ মন্ত্রাভিঃ | 

মনত্রযিত্বাব্রবীৎ পশ্চাৎ সর্বাননুচরাতস্তদা || ৮ || 

সুসম্দ্ধাঃ সধন্ুষঃ সর্বব এব সমাহিতীঃ | 

বৃহ সৈন্যং নদীং ব্যাপ্য মম তিষ্ঠত শাসন || ৯।| 

নৌশতানাঞ্চ পঞ্চানামে কৈকস্যাৎ শতং শতং। 

সন্নদ্ধানাৎ সদাযূনাং তিশ্ন্তদ্যতধন্বনণাং || ১০ | 

যদি ষাস্যতি সংছুষ্টা রামস্যান্তৃতকর্্মণঃ| 
নেরং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি || ১১ || 

রামশবমাননক্ৃতং ক্রোধমদ্য হৃদি স্থিতৎ | 

সেনাঁঘাতে বিমোক্ষ্যামি নির্মোকং পন্নগো যথা || ১৬ | 

অন্ুবাদ | 

দশরখ রাজকুষধর শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রতিপালক্মিতা, আঁমাঁর বন্ধু, আমার 
বয়সা, এবং আমার গুরু, আমি তাঁহার মঙ্গলের জনা ভাগীরণী নদীর তীর আশ্রয় 
করিয়াছি | ৭ || অনন্তর গুহ মন্ত্রণ। কার্ষো কুশল কতিপয় মন্ত্রি মভিবাাছারে 
মন্ত্রণ! করিয়], আপন অস্থচরগণকে বলিলেন || ৮ | হে অমাতাযগণ! তো'মর! 

সকলে আমায় অন্ুমতিক্রমে রণসজ্জায় সঙ্জিত হও, ধনুর্বাণ ধারণ পুর্ব্বক টৈন্যের 
রাছ রচনা করিয়া গঙ্গা নদী ব্যাপিয়া অবস্থান করহ|॥ ৯ ॥ আমার অস্থমতি 
ক্রমে পীচ সত নৌক! প্রস্তুত করিয়া! প্রত্যেক নৌকায় এক এক শত সুসত্জিত 

ধন্র্ধবাণঞারী যোঁদ্ধাগণে অবস্থান করুক।। ১০ || বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন শ্রীরাম" 
চন্দ্রের প্রতি যদি ভয়সৈনা ডুদ্টাতিপ্রায়ে, আগমন করিয়া! থকে এমত অস্থমাঁন 
ছল, ভবেআহি আমার অগ্র দিয়া এই সেন! কোনমতেই নিরাপদে গঙ্গা নদী পার 
কইতে পারিবেক ন11॥ ১১ ॥ আীরামচক্দ্রের অবমান করিঘাছে বলিয়া আমা 
হৃদয়ে রে কোখয়াশি অবস্থিভ রহিয়াছে, অদ্য সেই ক্াখ দির্দোক ভুজঙ্গের 
নায় এই দেনা! সমছে পরিত্যাগ করিব ॥ ১২ 



৯১তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাগ্তঃ ৷ ৫৬৭১ 

রাদৎ বনে বসয়ত। কৈকেয়ীবশগেন যত 

কৃতং পাঁপং নরেন্দ্রেণ তত প্রমোক্ষ্যামি সংযুগে || ১৩ || 
অদ্য মে শরসজ্ঘাঁত। ম€কার্শ্কপরিচ্যুতাঃ 
নিপতিষ্যন্তি গাত্রেষু নরাশ্বরথদন্তিনাঁং || ১৪ || 

বাজিনাং বর্মিতাঙ্গনাং ুদ্ধস্য মম সায়কাঃ | 

অদ্য ভিত্বা গ্রবেক্ষ্যন্তি শরীরাঁণি ময়েরিতাঁঃ || ১৫ || 

হতধযোধাৎ ভগ্ররথাং বিধস্তধধজনায়কাঁৎ | 

সেনামদা করিষ্যাসি ক্রব্যাদখগভোজনাং || ১৬ || 

নিবিষ্ট। যত্র সেনৈষ। সবাজিরথকুঞ্ীরা | 

তত্র ভূমিৎ করিষ্যামি শরৈঃ শোণিতকর্দমাঁৎ || ১৭ || 
অদ্য” তোবয়িষ্যামি গৃধ্গোমাধুবায়সান্। 
সৈনিকানাং নিরস্তানাঁং রুধিরৈঃ ক্ষতজাশিনঃ || ১৮ || 

অন্বাদ | 

রাজ দশরথ প্রীরামচন্দ্রকে বনবাস দিয়। যেরূপ পাপাচরণ করিয়াছেন, অদ 

যুদ্ধে আমি সেই পাপ পরিমোচন করিব || ১৩ || অদ্াা আমার বাঁণ সমুহ আঁক- 

ণাঁকৃষ্ট ধনু হইতে বিনির্গভ ছইয়]কি মন্ুধ) কি অশ্ব কি রথ কি গক্জ, সকলেরই 

গাঁত্রে নিপতিভ হইবে ॥ ১৪ || অদ্য আমি ক্রোধের বশীভুভ হইয়া যে সকল 

শর পরিত্যাগ করিব, তাহারা বর্মটিত কলেবর বিপক্ষ পক্ষের অশ্ববরের শরীর 
তেদ করিয়া প্রবেশ করিবে ॥ ১৫1 অদ্য আমি এই মহতী দেনা ও যোদ্ধাগণকে 

বিনাশ করিব, রথ সকল ভগ্ন করিব, ধজ। পতাকা ও সারগ্সি সকলকে চ্ছেদন করিব, 
ফলতঃ এই সেন কুণপ মকল শৃগালকুলের ও খগকুলের ভক্ষ্য করাইয়। দিব ॥১৬॥ 

এই অশ্ব রথ কুগুর সঙ্কীর্ণ) সেন! যেখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, শর প্রহার দ্বার! 

নেই স্থানের ভূমিকে অদ্য রুধির ধারায় কর্দামমন্ত্রী করিব || ১৭ || আমি বিপক্ষ 
পক্ষের সেনাকক্ষ বিনাশ করিয়। তাহাদিগের রুধির ধার] ছার অদ্য শোণিত 

প্রিয় শকুনি শৃগাল বায়স কুলের পরিতোষ সম্পাদন করিব ॥ ১৮ 1) 
[ ৭১ 1] 



৫৬২. রামায়ণৎ [ ৯১তি,সর্গঃ| 

অদ্য কাধ্যং করিষ্যামি রামন্যণর্থে সুছুষক্করং | 
স্বপ্দ্যে বাহং বিনিহতঃ স পাঁংশুকলিলঃ ক্ষিতৌ || ১৯ 

নিবাররিষ্যাম্যথ বাহিনীমিমাং 

অহৎ ব্রজন্তীং বহুবাজিকুগ্জরাং। 
₹ণৈগুভীতে। বহ্ুতির্মাহ'ত্বনঃ 

প্রিয়স্থ রামস্ত হিতং চিকীর্যয়ন্ || ২০ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহকোপো নাম 
একনবতিতমঃ সর্গঃ || ৯১ || 

অনুবাদ । 

'অদ্য আনি শ্রারানচক্দ্রের নিমিত্ত "তি ভয়ঙ্কর রূপে সমর কার্ধা সম্পন্ন করিব, 

তাহাতে আমিই ন] শরদ্বার। বিদ্ধা হইয়] ধূলি ধৃধরিত কলেবরে ধরাতলে শয়ন 

করি, যাহাহউক সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হইবে না॥ ১৯ ॥ প্রিক্নতম শ্রীরামচন্দ্রের 
হিতানুষ্টান করিবার জন্য আমি দীক্ষিত হইয়াছি, যেহেতু তেই মহাত্বা! 

রামচন্দ্র অশেষবিধ গুণগণ দ্বারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার 

জন্য এই বহু সংখাক অশ্ব ও মাঁতঙ্গে পরিপুর্ণ সেনা নিকটে গমন করিয়। 

ইহাঁদিগকে নিবারণ করিব | ২৩ | 

ইতি চত্ুর্ববিংশতি সাহজ্জ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
গুহের কোপ নামে একোনবতিতমঃ সর্গং মমাপনঃ।| ৯১।| 

জাপপ্াজজাজহ (7 (0) স্পা 



ইতি, সর্গঃ | | অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৫৬৩ 

দ্বিনবতিতম? সগ: | 

অথোপায়নমাদায় মৎ্স্যান্ মাংস মধূনি চ| 

অভিচক্রাম ভরতং নিবাদাধিপতিগুঃ || ১।| 
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য সুতপুক্রঃ প্রতাপবান্। 

তরতায়াচচক্ষেহথ বিনয়জ্জে। বিনীতবতড || ২ || 

রতে। জ্ঞাতিনচজ্রেণ গুতস্তাঁৎ প্রত্যুপাস্থিতঃ | 
কুশলো দণ্ডতকারণ্যে রূদ্ধে। ভ্রাতৃশ্চ তে সখা ॥| ৩। 

তস্মাদসৌ পশ্ঠতু ত্বাঁং বংপ্রীত্যর্থমুপাগতঃ। 
অসংশয়মযং বেত্তি যত্র তো রামলক্ষমণৌ || ৪ || 

এতহ তু বচনং শ্রুত্ব! কুমন্ত্রীষ্ভরতস্তদ | 

উবাচ সাঁরথিং ধীমান্ গুভঃ পশ্যতু মাঁমিতি || ৫11 
লন্ধানুজ্ঞঃ সপ্রহ্ৃষ্ট। জ্কাতিভি? পরিবারিতঃ | 

আগত্য ভর্তং প্রহ্বে। 'ভো বচনমব্রবীত্ 1 ১11 

অনুবাদ । 

অনন্তর নিবাদপতি খু অপরিমিত মগুল্ঠ মাংস ও মধু সংগ্রহ করিম! 

ভরতকে উপটোকন দিবার জন্য তাঁহার সন্সখে গমন করিতে লাগিলেন | ১ ॥ 
গুহ আখমন করিতেছে দেখিয়। প্রতাপশালী বিনয় পরায়ণ স্ুত কুমার সুমন্ত 
অতি বিনীত বচনে তরতের নিকট নিবেদন করিলেন !! ২ || হে রাজ- 

কুমার! আপনার জোক ভ্রাতার সখ! দগডুক।রণ্যের অধিপতি অতি প্রাচীন 
নিষাদরাজ গুহ সহজ্জ সহস্র জ্ঞ।তিকুলে পরিবেষ্টিত হুইয়। আপনার এতৃযপ- 

স্ান করিতে আসিতেছে । ১৩ 11 অতএব উহাকে আপনার নিকট আগমনের 

অন্থমতি করুন্, কেননা গুহ আপনার সমাদর করিবার জনা আগমন করিতেছে, 
আর আমার নিশ্চয় বোধ হয় যে শ্রাঁম লক্ষ্মণ যেখানে আছেন গুহ তাহ 

নিঃসন্দেছ বিদিত আছে ।| ৪ 11 তখন বুদ্ধিমান ভরত স্ুমন্ত্রের মুখে এই 

কথ। শ্রবণ করিয়] সারথিকে বলিলেন গুহকে আফিতে দাও নিকটে আসদিয়! 

আমাকে দর্শন করুক ৫ 1 গুহ ভরতের অনুমতি লাভ করিয়া অতিশয় 

আনন্দিত মনে স্বজনগণে পরিরত হইয়] আগমন পুর্ববক নমতাবে ভরতকে এই 

কথ। বল্লেন '' 
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নিষ্ুট ইব দেশোহরমসঙ্কীর্ণাশ্চ রাঘব | 
ইদগ্চ, তে দাসগৃহং স্বকে দাসগৃহে বস || ৭ || 
অন্তি মুলফলঞৈৈব নিষাঁদৈঃ সমুপার্জভিতং | 
আ'দ্রঞ্চ মাঁংসং শুক্কঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চেচ্চাবচত বন্ছ || ৮|| 
আশংসে তব জিতামিত্রং সৌহার্দশদহমীদৃশং | 
অর্টিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যসি ৯ || 
এবমুক্তস্ত ভনতো৷ নিষাদাধিপতিং গুহ | 
প্রত্যুবীচ মহাগাীচ্ছো বাক্যং হেন্বর্থসংহিতত || ১০ || 
সর্ষে তু খলু মে কামা? কত। মম গুরোঃ সথে। 

যে৷ মে ত্বমাদৃশীৎ সেনাং সমভ্যর্চিতুমর্তসি || ১১ || 

ইত্যুক্তা। স মভাঁতেজা। গু” বচনমীদুশং | 

অব্রবীন্ভরতঃ ক্রীমান নিষাদাধিপতিং পুনঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

ছে রুগুনন্দন ! এই প্রদেশে কোন আপদবিপদ নাউ, এবং বসতিও অতি বিরল, 

এই সম্মখে এ ভৃত্যান্ুত্বত্োর গ্ুহ দেখা যাইতেছে, অতএব ত্বকীয় গৃহের ন্যায় 

এখানে নিরাপদে বাঁস করুন্।। ৭ 1। এখানে ব্যাধগণকর্তৃক সংগৃহীত বিবিধ 

ফল মুল বিদামাঁন রহিয়াছে, ও নাঁন। প্রকার সদ্যোমাংস ও শুক্কমীংসপ্রভৃূতি তক্ষা 

দ্রব্য প্রস্তত আঁছে ॥ ৮ 1 আপনি শক্রতাঁপন বাজনন্দন ইহ] জানিয়াঁও আমি 

কেবল সৌহাঁদ্দ বশতঃ আপনাকে এমন কথ| বলিতে সাহস করিতেছি, আপনি 

অদ্য এখানে বিবিধ কাম্য বস্তু দ্বারা অর্চিত হইয়! কল্য প্রভাতে অভিমত স্থানে 

গমন করিবেন ॥ ৯ 11 নিষাদরাজ গুহ ভরতকে এই কথ] বলিলে পর, স্তুবুদ্ধি। 

সম্পঙ্গ ভরত গুহকে বিবিধ হেতু পুর্ণ বহুলার্থযুক্ত বাকা সকল বলিতে লাঙ্সি- 

লেন।। ১০1 হে সখে! তুমি আমার গুরু শ্রারামচন্দ্রের সখ, অতএব আমার 

সমুদয় কামনাঁই তুমি পুর্ণ করিয়াছ, বিশেষতঃ আমার এই মহতী সেনার অনা- 
যাসেই সমাক্ রূপে তুমি অর্চনা করিতে প্রস্তত হইতেছ | ১১ || মহাতেজস্থী 
শ্রীমান্ ভরত প্রথমতঃ নিষাদরাঁজ গুহকে এই প্রকার কথা বলিয়] পুনর্ববার 

ভাঁহাকে আরো বলিতে লাগিলেন || ১২ 1] | 
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কতরেণ গমিষ্যামো ভরদ্বাজাশ্রমং গুহ | 

গহনোহয়ং ভূশং দেশে! মহানুপে। ছুরন্বয়ঃ || ১৩।। 

তন্ত তদ্বচনং শ্রত্বা রাজপুত্রস্ত ধীমতঃ। 

অব্রবীৎ প্রাঞ্জলিবাক্যং গুহো গহনগোচরঃ | ১৪ | 

দাঁসাস্তানুগমিষ্যন্তি ধন্িনঃ স্থুসমাহিতাঃ | 

অহঞ্চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল |] ১৫ || 

কৃচ্চিন্ন দুষ্ট ব্রজসি রামস্যাক্রিষ্টকর্ম্মণঃ। 
অতিতীমা হি সেনেষং শঙ্কীং জনরতীব মে || ১৬।। 

তমেবমভিজপ্পন্ত মাকাঁশমিব নির্মালঃ | 

তরতঃ শ্লক্ষরা বাঁচা গুহং বচনমত্রবীৎ || ১৭ || 
মা ভূৎ স কালো ধিউউং ন মাং শঙ্ষিতৃমর্থসি | 
রাঘবার্থং স হি ভ্রাত। জ্যেন্ঠঃ পিতৃসমো মম 11 ১৮ | 

অনুবাদ । 
হে গুহ' মহ্াত্তা তরদ্বাজ মুনির আশ্রমে আমর] কোন্ পথ দিয়। গ্রমন 

করিব, পথ দেখাইয়া দাও, যেহেতু এই প্রদেশে বনসকল অতি গহন,বিশেষত বারি 

পুরে প্লাবিত দেখ যাইতেছে, আমর এবনের অন্থসন্ধীন কিছুই জানি ন ১৩ || 

বনগে,চর নিষাদরজ ধীনান্ রাজকুমার ভরতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিলেন, হে যহাবল হে পরা ক্রান্ত নুপতনয় ! আমর] বনচর এনকল 
পথ বিলক্ষণ অবগভ আছি, বিশেষতঃ আমার অন্থুচরেরা ধন্র্বাণ ধারণ করিয়। 

সাবধানে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, এবং আমিও আপনার পশ্চাৎ 

গমন করিতেছি | ১৪ 11 ১৫ 11 কিন্তু আপনাকে জিড্ঞান। করি, আপনিতে! 

কোন অসদতিসন্ধি করিয়] নিশ্মল কীর্তি শ্রীরীমচক্দ্রের নিকট গমন করেন নাই? 
যেহেতু আপনার সহিত অতি ভীষণ এই মকল মহতী সেনা রহিয়াছে, ইহাঁরাই 

আমার দনে এই শঙ্কা জন্ম।ইয়। দিডেছে।| ১৬ ॥ আকাশ মণ্ডলের ন্যায় নির্মল 
স্বতাৰ ভরভ গুহের মুখে এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়। অতি মৃতুন্যরে অল্পে 

অল্পে গুহকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ | হা! এমন কাল যেন উপস্থিত ন! 
ভয়, আমি শ্রীরামচক্দ্রের অনিষ্টসাধক হইব, যাহার এমন ভুষ্ট বুদ্ধি হইবেক তাঁহাকে 
ধিক থাকুকু, তুমি আমাকে এমত তুরাত্মা বলিয়া] আশঙ্কা করিহ না, যেছেতু 

ভিনি আমার পিতার সমান মান্য জোন্ঠ ভ্রাতা গুরুভম গুরু হয়েন।! ১৮ 11 
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উপাবন্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনং | 
বুদ্ধিরন্যা ন তে কাধ্যা সত্যমেতদ্ব বীম্যহং || ১৯ ॥| 
স তু প্রষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরততাধিতং | 

পুনরেবাত্রবীদ্বাক্যং ভরতং প্রতিহষণং || ২০ ॥ 

ধন্যস্তং ন ত্বয়। তুল্যং পশ্মামি জগতীতিলে । 
অবস্বাদাগতং রাজ্যং যস্তুং ত্যক্তমিহেচ্ছসি || ২১ || 

শীশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুগমিষ্যতি | 
যস্তং কৃচ্ছ গতৎ রাঁমৎ প্রত্যানঘিতুমিচ্ছসি || ২২ |! 

এবং সম্তাবমাণস্য গুহস্য ভরতেন তু। 

বভোৌ নষ্প্রভঃ স্ুষ্যে। রজনা চাভ্যবর্তৃত || ২৩।। 

সন্গিবেহ্য ততঃ সেনাং গুছেন পরিসান্তিতঃ। 

শ্রত্সেন সহ শ্রীমীন শয়নং বিবশৌোহগ'মণ্ || ২৪ 1) 

অনুবাদ । 

হেগুহ।! শ্ারঘুনাথ বনবাসী হইয়াছেন, আমি তাহাকে প্রত্যারত্ত করিবার 
মানসে তন্নিকট গমন করিতেছি, তুমি কোনমতেই অন্য প্রকার বুদ্ধি কারহ ন।, 
আমি তোমার নিকট এই সত্য কথ। বলিতেছি || ১৯ || গুহ ভরতের এই কথা 

শবণে প্রসন্ন বদনে পুনর্ধার নৃপনন্দনের প্রমোঁদকর বাঁকা সকল বলিতে লাগি- 
লেন। ২০ || হেভরত। তুমিই ধন), ভূঘগ্ডলে তোমার সদৃশ লোক 

আঁমাঁর নয়নগোচর হয় নাই, যেহেতু যদৃচ্ছাক্রমে সমুপস্থিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও 
তুমি অনায়াসে পরিত্যাথ করিতে ইচ্ছা করিতেছ || ২১ 1 তোমার এই 

চিরস্থাস্িনী কীর্তি লোকে চিরকাল প্রচারিত থাকিবে, যেহেতু তুমি উদৃক্ ক্রেশ 
সমূহে নিপতত শ্রীরাঁমচন্দ্রকে প্রতানয়ন করিতে ইচ্ছা কারতেছ।। ২২ ॥| 

নিষাদপতি গুহ, ভরতের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে 

কুর্য)দেব প্রতাহীন অন্তাঁচল চুড়াবলম্বী হইয় অদর্শন হইলেন, ক্রমে রজনীও 

সমাগতা হইল, | ২৩ | অনন্তর গুহ কর্তৃক প্রবোপ বচনে আশ্বাসিত হইয়া 

শ্রীমান্ ভরত সেনাগণকে যথাযোগ্য স্থানে সন্গিবেশিত করিলেন, এবং আপনিও 

শত্রু, স্বরপ ব্য'হতাকুলিত মনে শয়ন করিলেন | ২৪ 11 
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তত্র চিন্তাপরীতঃ সন্ ন নিদ্রামভ্যপদ্যত। 
রামপ্রসাঁদমাকাঙক্ষ স্তৎতদ্বছ বিচিন্তয়ন || ২৫ || 
অন্তর্দীহেন ঘোরেণ দহামানে। দিবা নিশং | 
দাবাগ্রিপরিসন্ত্বপ্ডো। মহানাগ ইব শ্বসন্ || ২৬ || 
সুত্র সর্বগাত্রেভ্য স্বেদং শোকাগ্রিসম্ভবং। 
হিমবানিব শৈলেক্দ্রো বছ্ধাতুপরিআজৰঃ |) ২৭ || 

হেন সাদ্ধং তু সমাগতস্তদা মহানুভাবে। ভরতঃ প্রতাপবান | 
স্তখোষিতৎ তং পুনরব্রবীৎ তদ। গুহঃ সমভ্যাগঅবৎ্সলঃ শুচিঃ || ২৮ || 

ইতাীষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহসমাগমে। নাম 

দ্বিনৰবতিতম? জর্গঃ || ৯২ || 

অনুবাদ। 

প্রত চিন্থায় একান্ত কাতর হইয়। শয়ন করিলেন, কিন্ত সমস্ক রাত্রি নিদ্রা 

'ভজনা করিতে পারিলেন ন), অর্থাৎ কি প্রকারে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিবেন 

এই বিষয়েরই নানীপ্রকীর উপায় চিন্তা! করিতে করিতে অবসন হইলেন ॥। ২৫ ॥ 

তিনি অহরহ কেবল ঘোরতর অআন্তাহে দ্ধ হইতেছেন, অরণ্াস্থিত মহাঁনাগ 

দাবানলে পরির্ত হইয়। যে রূপ অনবতর দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করে, তদ্জপ 
ভরত শোকে সন্তগুহইয়। দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ করিতে লাগিলেন | ২৬ ॥ 

গিরিরীজ হিমীলয় হইতে যেমন বহুবিধ ধাতু নিঃস্যত হয়, তাহার ন্যায় তরতেরও 
মকল গাত্র হইতে শোকানলসম্ভুত স্বেদবিন্দ্র সন্দোহ নিরন্তর নির্গত হইতে লাগিল 

|| ২৭ ॥ অনন্তর প্রতাঁপশালী মহান্থভাব ভরত সমাগত নিষাদপতি গুহের 

সহিত পরম স্থখে কথোপকথনে মেই যামিনী যাপন করিলেন, এবং শুদ্ধ স্বভীব 

অভ্যাগত বসল গুহও পুনর্বার তখন তাহাকে বলিলেন | ২৮ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ্্য বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোধযাকাণ্ডে 
গুহ সমাগম নামে দ্বিনবতিতমঃ সর্ণঃ লমাঁপনঃ || ৯২ 1 
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ত্রিমবতিতম: সর্গঃ | 

স তুবাম্পসমাবিষ্টো গুভো জ্ঞাতিগণাঁরৃতঃ | 

ভরতং বাক্যকুশলো বদ্ধাগ্লিরভাষত || ১|। 

ইক্ষাকুবংশসদৃশং ব্যাবতং ভরত ত্বয়। । 
অন্বৰূপং গুণানাঞ্চ শ্রুতেশ্চ যশসশ্চ তে | ২|| 

যস্য তব বুত্তশৌটারো গুণজ্ঞো বন্ধুরীদৃশঃ | 
ধন্যশ্গাসৌ মন সখা রাঘবঃ প্রিয়বান্ধবঃ || ৩ | 
যন্তং ল্বাং শ্রিয়ং ত্যক্তা নিগুগামিব যৌবিতং | 
বনাছুপাঁবন্তয়িতুৎ যানি ভ্রাতিরমগ্রজং || ৪ || 
ঈদৃশৎ দুর্লভং লোকে যাদৃশৎ ত্য়ি সৌহৃদং | 
রাঁঘবং প্রতি ধর্মমজ্ঞ যত্র সত্যং প্রতিষ্টিতং || ৫|| 

যঃ পিতুর্বচনং কুর্ববন্ জনন্যাশ্চ তৰ প্রভো | 

সভার্্যঃ সহ ভ্রাত্রা চ প্রতিষ্ঠো বিজনং বনং || ৬ 

অনুবাদ । 

বক্ত প্রধান গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবেষ্টিত হুইয়। অশ্রপুর্ণ লোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে 
রাজনম্দন ভরতকে এই কথা বলিলেন || ১1 হেভরত! আপনি যেমন ইস্স্াকু- 

কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনি যেমন গুণগণে ভূষিত, বেদাদি শাস্ত্র 

অধ্যয়নে যেষন নিপুণ ও আপনার যেরূপ বিখ্যাত বশঃকীর্তি তদন্ুরূপ কথাই 

আপনি বলিতেছেন ॥ ২ | যে রামের ঈদৃশ সচ্চরিত্র অশেষ গুণজ্ঞ বন্ধু 

তুমি, এমন বন্ধু বসল আমার সেই প্রিয় সখ! রামচন্দ্রই ধন্য।। ৩ || যেহেতু 
তুমি ক্রোড়দেশে সমাগতা রাঁজলক্ষীকে গুণহীন1] কামিনীর নায় অনায়াসে 

পর্িত্যাগ্ন করিয়] অগ্রজ ভ্রাতাকে বনবাঁস হইতে নিরৃত্ব করিবার জন্য গমন 

করিভেছ ॥ ৪ ॥ হে ধার্টিকৰর ! সত্য প্রতিঠিত প্ীরাম প্রতি তোমাঁর যাদৃশ 

সৌহার্দ দেখিতেছি, ইহলোকে এ প্রকার সৌহার্দ আর কোথাও দেখা যায় না, 

॥ ৫ ॥ হে প্রভো! শ্রীরামচন্দ্র তোমার জননীর আদেশাম্থপারে পিতার 
অন্থুমতি 'লইয়ী সভার্ধ্য অন্থজ ভ্র।ত লক্ষণের সভিত নির্জন অরণ্য মধো প্রবেশ 
করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তোমার এরূপ সৌছার্দই পরম আশ্চর্ষেযর বিষয় ইত্য- 

ভিপ্রায়।। ৬ || 
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তস্ত বিক্রমযুক্তন্য শৌধ্য্যযুক্তস্ত ধীমতঃ | 
অনুৰূপো গুণানাং ত্বং ভাত! রাঁজীবলোচনঃ || ৭ || 

এবমুক্তস্ত ভরতো রাজপুজ্রো মহাষশাঃ | 
প্রত্যুবাঁচ গুহং ধীমান সান্তপুর্বমিদং বচঃ || ৮ || 
অনেনৈবাভিধানেন নিগ্ধেন চ হিতেন চ| 
পুঁজিতম্চার্চিতস্গন্মি পরিতুষ্টস্চ তে গুহঃ || ৯|| 
কিন্তুহং শ্রোতমিচ্ছামি বক্তব্যং খলু নানৃতং | 

কম্মিন দেশে বনং গচ্ছন বিতো। 'মম বাঁন্ধবঃ || ১০ || 

স্ুখানামুচিতো নিত্য মন্্রখানামকোবিদঃ| 

রাঁমো রাজীবতাম্রাক্ষে। মৈথিল্যা সহ সীতয়। || ১১ || 

ভ্রাতৃন্নেহাদন্ুগতঃ পৃষ্ঠতো৷ ঘঃ স রাঘবং | 
সৌমিত্রি্ললমণে! নাম কচ্চিৎ সম্পরিবৃত্তবশন || ১২ || 

অনুবাদ । 

শ্রীরাম যেমন বিক্রম সম্পন্ন” যেমন শৌর্ষয গান্তীর্ধযাদি গুণযুক্তঃ ও যেমন বুদ্ধি- 
মান, তেমনি তাহার গুণপ্ণের অনুরূপ গুণবিশিক্ট পন্মপলাশ লোৌচন তুমিও 
তাঁহার ভ্রাতা জন্মিয়াছ'।। ৭ 1| মহাঁষশন্থী বুদ্ধিমান রীজনন্দন ভরত নিষাদ- 
পতির এই বাঁকা শ্রবণ করিয়। সান্তুপুর্ব্বক সুমধুর স্বরে পুনর্বার তাহীকে এই 
কথা বলিলেন।। ৮ 11 হেগুহ! তোনাঁর শ্রবণব্রসায়ণ হিতকর শ্সিপ্ধবাঁকে। 

আমি অর্চিত ও পুজিত হইয়াছি, এবং তাহাতেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করা 
হইয়াছে, বিশেষতঃ জাঁমি তোমার প্রতি অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম || ৯ || 

কিন্তু একটী কথা আঁমি তোমাঁকে জিজ্ঞাঁস! করি তাহা! কৌনক্রমেই তুমি মিথ্য! 
বিহনা, আমার পরম বন্ধু সেই রামচন্দ্র নিবিড় অরণ্য মধ্যে গমন করিয়া 

এক্ষণে তিনি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ১০ ॥ রাঁজীবলোচন গ্রীরামচন্্র 

জনকনন্দিনীর সহিত চিরকাল সুখ ভোগেই কালযাপন করিয়াছেন, তিনি কখন্ 

অসুখের লেশমান্রও জানেন না| ১১ || যিনি স্থমিত্র। নন্দন লক্ষণ তিনি 
জাত শ্নেহের বশম্ষদ হইয়1 রঘুনাথের পশ্চাঙ্গাঁষধী হইয়া আঁনিয়াছেন, সেই 
লক্ষ্মণ আবাল্যাবস্থাবধি সহচররূপে শ্রীরামের সঙ্গেই আছেন? || ১০ || 

[ ৭২ ] 
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ক রাম; শয়িতো রাঁত্রৌ ক স্থিতঃ ক বিলম্বিতঃ | 
সীতয়। সহ ধর্মমত ক্ক বা চাঁসীন্নরর্ষভঃ || ১৩ | 
কাঃ কথাঃ কৃতবান্ বীরঃ কিমাসীৎ্ তস্ত ভোঁজনং। 
মৎ্পুর্ববঃ শর়িতঃ কম্মিন দেশে ক্ষিতিধরোপমঃ || ১৪ | 

অন্মিন্ কিলেন্ুদীৰৃক্ষে ভ্রাতা মে সহ সীতয়া | 

সুগুবশন্ রজনীমেকাঁং শরীরেণ ন চক্ষৃষা! || ১৫ || 

ত্বং কিলাব্যাবিদুরস্থো। ধন্ুষ্পাঁণিঃ সলক্ষনণঃ | 
তাং নিশীং জাগরিতবান্ সুতশ্চ রথসারথিঃ || ১৬ | 
এতদাঁচক্ষু মে সর্ধবং যথাবৎ পরিপুচ্ছতঃ | 
তন্ত দেবপ্রভাবস্ত রাঁঘবস্ বিচেষ্টিতং || ১৭ || 

অন্ুবাদ 

হেগুহ! প্রীরাঁমচক্ত্র তোঁমীর এখানে আসিয়] রাত্রিতে কোথায় শয়ন করি- 

সবছিলেন? এবং তিনি কোথায় কতক্ষণ বিলম্ব করিয়াছিলেন? সেই নরৌত্তম 

ধর্মাত্ব পুরুষ গ্রীরান জীনকী সহিত কোথায় কিপ্রকারে উপবেশন করিয়াছিলেন? 

| ১৩ || বীরাঁবতার সেই রামচন্দ্র তোমাদিগের নিকট তখন ক্রি রূপ কথোপ 

কথন করিয়াছিলেন, এব এখানে তাহার কি ভোজন হইয়াছিল? তিনি আমার 

নামোচ্টীরণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন, সেই নীলগিরিসদৃশ রামচন্দ্র কোন্ স্তাঁনে 

শয়ন করিয়াছিলেন ?11| ১৪ || আমার ভ্রাতা রদ্বুনাঁথ জানকী সমভিব্যাহারে 

নিশ্চিত এই ইচ্ছুদী রক্ষের মুলে এক রাত্রি শয়ন করিয়াছিলেন, তীহার শরীর 

কেবল শধ্যায় পতিত ছিল, বোধ*হয় তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই।| ১৫ || 

হে গুহ! তুমি লক্ষণের সহিত ধন্ুর্রাণ ধারণ করিয়! তাহার অনতিছুরে 

অবশ্যই জাগ্রত শরীরে সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়মান ছিলে? এবং স্ুমন্ত্র সারথিও রথ 

'লইয়] জাগ্রত ছিল ॥ ১৬ ॥ সেই দেবপ্রতাঁব রদ্ুনাথের এস্থানে যে যে ঘটন। 

হইয়াছিল আমি তোমাকে জিজ্ঞীস। করিতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সেই স্বরূপ 

রভত*ন্ত বলিয়' আমাকে পরিতৃপ্ত করহ | *৭ | 
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এতত্ু বচনং শ্রত্বা ভরতম্ত মহাত্মনঃ | 

অব্রবীৎ প্রাগ্জলিবাক্যৎ গুহো গহনগেশচরঃ || ১৮ || 

ত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে গুহা নুপ্রশ্নো নাঁম 
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ || ৯৩ || 

অনুবাদ । 

ব্ন রৃত্তীন্ত গোঁচর নিষাদপতি গুহ, মহা ত্] ভরতের এই সকল কথ] শ্রবণ 

করিয়। কৃতাপগ্তলিপুটে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন।| ১৮ || 

ইতি চতুর্ধ্রিংশতি সাঁহাঁত্য বান্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযৌধ্য।কাণ্ডে গুছের 
নিকট ভরতের প্রশ্ন জিজ্ঞাঁন। নামে ভ্রিনবতিতমঃ সর্গঃ সমাঁপনঃ ॥ ৯৩ ॥ 

অস্পতাাওজগ (0 (0 প্রা, 
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চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ | 

আচচক্ষেহথ সদ্ভাবং ততস্তস্ত মহাতনঃ | 

ভরতন্তাপ্রমেয়ন্থ গু5ঃ স বনগোচরঃ || ১ || 

শত্রচাঁপনিভঞ্চাপং প্রগৃহ্য সুমহাভুজঃ | 

জজাগার স তাং রাত্রিং লঙ্ষমণে। ভ্রাতৃবৎসলঃ || ২ 
তং জাগ্রতমদম্তেন বরচাপেষুধারিণং | 

ভরীতুগ্ত গ্ার্থমত্যর্থ মহত লঙ্গমণমক্রবং || ২ || 
ইয়ং তাত নুখা। শষ্য। ত্রদর্থমুপকম্পিত| | 
পধ্যাশ্থসিছি সৌমাস্যাং স্রখৎ রাঘবনন্দন || ৪ || 

উচিতোহয়ং জনঃ সব্বঃ ক্লেশানাং তব সুখোচিতঃ। 

গুপ্তার্ধং জাগরিষামি রাঁমস্যাহমিমাঁং নিশাং || ৫ | 
ন হি রাঁমাঁৎ প্রিয়তরে। মমাস্তি ভুবি কশ্চন। 
সোত্স্ুকে। ভূত্র বীম্যেত দহ সত্যৎ তবাগ্রতঃ || ৬ | 

অনুবাদ । 

অনন্তর বন বৃত্তান্ত গোচর নিষাদপতি গুহ ম্হাতআ। শ্রারামচক্দ্রের সহিত যে 

প্রকার তাঁবে সময়াতিপাঁত করিয়াছিলেন, অপরিমিত পরাক্রমশালি ভরতের নিকট 

তাহ। অমুদ্য় বলিতে লাগিলেন। ১ || হে ভরত! সেই ভ্রাত বসল, 

আঁজান্ুলম্বিত বাহু, মহাবীর লক্ষ্মণ, ইন্্রচাপ সমাঁন এক খানি ধন্থ গ্রহণ করিয়! 

সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া বহিলেন ॥ ২ ॥ শ্ীরামচক্দ্রের শারীরিক বিদ্প 
নিরাঁকরণ করিবার জনা যথোচিত যত্বু সহকারে ভয়ানক ধন্থর্বাণ ধরিয়! গর্ব 

শুন্য মনে লক্ষ্মণ জীগরণ করিতেছেন দেখিয়া আনি তাহাকে বলিলাম ॥ ৩॥ 

হে সৌম্য! হেতাঁত! হে রদুনন্দন! তোমার শয়নের জন্য এই অপ্ুর্ব্বা শয| 
প্রস্তুত রহিয়াছে, তুমি ইহাতে শয়ন করিয়া পরমস্থখে নিদ্র! যাও ॥ ৪ ॥ 
আমি দণ্ডায়মান হইয়1, গ্রীরীমচন্দ্রের শরীর রক্ষার জন্য এইছুসমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়া থাকিব, তুমি পরম সুখে শয়ন করহ॥ ৫ ॥ তোমার সমক্ষে আমি 

শপথ করিয়া সত্য বলিতেছি, যে পৃথিবী মধ্যে শ্রীরামচক্দরের অপেক্ষা! আমার 

প্রিয়তম বন্ধু আর কেহই নাই, অতএব লক্ষ্মণ তুমি রাশার্থে উৎকণ্িত হই- 

ওলা ॥ ৬ | 



৯৪তি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৭৩ 

অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেহন্রিন্ সুমহদঘশঃ | 

ধর্ম্লাবাপ্ডিঞ্চ বিপুলামর্থকাঁমৌ ন কেবলৌ || ৭ || 
সোহহং প্রিয়সখং রাঁমং শয়ানং সহ সীতয়া | 
রক্ষিষ্যামি ধনুম্পাঁণিঃ সর্ব্বৈঃ শ্বৈজ্ঞর্ধতিভির্তিঃ || ৮ || 
নহি মেহবিদিতং কিঞ্চিদ্বনেহস্মিংশ্চরতঃ সদা | 

চতুরঙ্গ হাপি বলং সুমহণ্ প্রসহাম্যহং | ৯ || 
এবমস্মীতিরুক্তেন লঙ্গমণেন মহণঅনা | 

অন্ুনীতা বয়ং সর্ব ধর্মে বানুপশ্ঠতা || ১০ || 
কথং দাঁশরধৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়! | 
শক্য| নিদ্রা নয়া লব্ধ ং জীবিত বা জুখানি বা || ১১।। 

অনুবাদ 

আঁে শ্রীরামচক্দ্রের প্রসাদে ইহলেকে কেবল যে অর্থ ও কান লাভ করিব 

এমন নহে, তীহাঁর অন্থগ্রভে মহত্যশ ও বিপুল ধর্ম লাভ হইবে এমত আশা করি 

| ৭ 11 অতএব প্রধণপিক প্রিয়বয়স্য শীরামচক্দ্র জানকী সমভিব্যাহীরে পরম 

সুখে নিদ্রাগত হইলে, আমি সমুদয় স্বজন জ্ঞীতি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে ধন্তুর্বাণ 

ধারণ করিয়া! প্রিয় বন্ধুকে রক্ষা করিব ॥ ৮ ॥ হে লক্ষণ! আনি সর্ববদ] এই 
অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়] থাকি, এখানে কোন বিষয় আমার অবিদিত নাই, 

ইহাও নিশ্চিত বলিতেছি, যে অতি বিশাঁল চতুরঙ্গ দল বল সহ শক্র উপস্থিত 

হইলেও আমি তাহ। অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব, আমার এমন আয়োজন আছে 

|| ৯ 1| হেতরত! আমর] লক্ষ্মণকে এই কথ| বলিলে পর মহাত্মা ধার্শিকবর 

লক্ষ্মণ ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়! আমাদিগের সকলকে অস্থনয় বিনয় করিয়। এই কথ! বলি- 
লেন ॥ ১০ ॥ শ্রীরামচন্দ্র জানকী সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া রহি- 
যাছেন, আমি কি একারে নিদ্র যাইতে পারি? অর্থাৎ শ্রীরামকে এরূপ অবস্থায় 
রাখিয়া আমার নিদ্রা! কি? জীবনন ধারণ ও অন্যান্য কোন প্রকার স্থখুলাভেরই 

বাঞ্ হয় না| ১১ || 
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যো৷ ন দেবান্গটৈঃ শক্যঃ সোঁঢ ২ যুধি সমাঁগতৈ? | 
তং পশ্ঠ গুহ সম্বিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া || ১২ || 

মহতা৷ তপসা লব্ষ!৷ বিবিখৈশ্চ পরাক্রমৈঃ | 
একো দশরথস্যৈষ পুভ্রঃ সদৃশলক্ষণঃ$ || ১৩ || 
অন্মিন্ প্রত্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি | 
বিধব! মেদিনী নুনং ক্ষিপ্রমেষা ভবিষ্যতি || ১৪ || 
বিনদ্য জুমহানাদং ক্রমেণ বিরতীঃ জ্ত্রিয় | 

নির্ঘোধনিনদৎ মন্যে নুনং রাজনিবেশনে || ১৫ || 
কৌশল্যা চৈব রাঁজা চ তখৈৰ জননী মম| 
নাশংসে ধদি তে সর্ধে জীবেযুঃ শর্বরীমিমাং || ১৬।| 
জীবেদপি হি মে মাতা শক্রত্রস্যণন্থবেক্ষয়! | 
এতদুঃখাৎ তু কৌশল্যা বীর নন ভবিষ্যতি ॥॥ ১৭ || 

অনুবাদ | 

হেগুহ ! দেখ দেখি দেবগণ ও অস্থরগণ একত্র মিলিতহইয়] সংগ্রামে যাহা 

পরাক্রম সহ/ করিতে পণরে না, সেই শ্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত তুণশয্যায় শয়ন 
করিয়া! রহিয়াঁছেনঃ ইহা দেখিয়াও কি আমার দুঃখ সহ্য হয়? ইতিভাঁব | ১২ 11 
পিত। দশরথ কত শত কঠোর তপসা। করিয় ও নান! প্রকার পরাক্রম প্রকাঁশে 

বিবিধ যাঁগ যজ্ঞ করিয়া অশেষ গুণযুক্ত স্ুুলক্ষণাক্রান্ত এই শ্রীরাঁমচন্্রকে পুক্রলাভ 
করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ অতএব এমন প্রিয় সন্তান গীরাঁমকে যখন তিনি বনবাঁন 
দিয়াছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তিনি বহু দ্রিন আঁর জীবিত থাঁকিবেন 
না, অর্থাৎ অতি সম্ভবর এই পৃথিবী স্বামীহীন। হইবেন॥ ১৪ ॥ পুরবাসি কামিনী 
গণের] প্রতি নির্ত্ত হইয়। রাজ ভবনে প্রবেশ করতঃ অতি উচ্চৈঃস্বরে বহু প্রকার 
বিলীপ করিতেছে, অন্কুমীন করি তাহাদিগের বজীঘ।ত সমান চীৎকার ধনিতে 
রাজ তবন পরিপুর্ণ হইতেছে ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! দশরথ, ও শ্রীরাম জননী 
কৌশলা দেবী, এবং আমার জননী স্থুমিত্রা দেবী, ইহার] কেহ যে অদ্য বাঁমিনী 
জীবিত থাঁকিবেন ইহ1 আমার বোধ হইতেছে না ॥ ১৬ 1 বরঞ্চ আমার জননী 
স্ুমিত্রা শত্রত্মের মুখীবলোকন করিয্ন! জীবিত থাঁকিলেও থাকিতে পারেন? কিন্ত 

বারপ্রস্থ কৌশল দেবী রাঁম বিচ্ছেদে কখনই জীবিত! থাকিবেন না॥ ১৭ ॥ 
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সিদ্ধার্থঃ পিতরং বৃদ্ধং তশ্মিন্ কালে বিশেষতঃ | 

প্রেতকাধ্যেষু বর্ধেষু সকরিষ্যতি রাঘবঃ || ১৮ || 
রম্যচত্বরসংস্থনাং কুবিভক্তমহাপথাঁং। 

হর প্রাসাদসম্বাধাং তুর্য্যনদবিনাদিতাং || ১৯॥| 
রথাশ্বগজসন্কীর্ণৎ সর্বরত্বোপশোভিতাং | 
সর্বকল্যাণসম্পন্নাং জষ্টপুষ্জনাকুলাং || ২০ || 
আরামোদ্যানসংপুীং সমাজোঁৎসবশালিনীং। 
স্ৃখিনো বিচরিধ্যন্তি রবাজধানীং পিতুর্ম্মম || ২১ || 
অপি সত্যপ্রতিজ্জেন সাঞ্ধং কুশলিনো বরং | 

নিরভে সময়ে তম্মিন্নবোধ্যাং প্রবিশেমহি || ২২ || 

পরিদেবয়মানস্য তদ্যৈবৎ জুম্হাঅনঃ| 

তিষ্টতে। রাজপুক্রস্য স! ব্যতীয়ায় শর্বরী || ২৩ || 

অনুবাদ | 

বিশেষতঃ এই যে সে সময় কেবল ফুঁত কৃত্য ভরত বৃদ্ধ পিতার প্রেত কার্ধ্য 
উপস্থিত হইলে সত্কাঁরাদি তিনিই করিবেন ॥॥ ১৮ 1 যে অযোধ্যানগররী অতি 
বিশাল মনোহর প্রাঙ্গন ভূমিতে স্থশোভিতা, যাহাতে স্ত্রী পুরুষদিগের গমনাগমন 
জন্য রাজপথ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্টিত, যে নগরী অততযুর্চ অউ্রীনিকা সমূহে 
পরিব্যাপ্তী, যেখানে অনবরত অশেষবিধ বাদ্যোদ্যম হইতেছে ॥ ১৯ | যে 

নগরী রথ, অশ্ব ও মাঁতঙ্গে পরিপুর্ণ], যে পুরী বিবিধ মণি মাণিক্যাদি রত্ব সমুছে 
খচিত, বে পুরী অশেষবিধ কল্যাণকর ক্রিয়াকলাপে পরির্তা» যে নগরী হৃষ্ট 
পুষ্ট জনে পরিপুর্ণ ॥ ২০ || যে নগরী উদ্যান ও উপবনে পরিব্যাণ্ডা, যেখানে 
উৎ্সবপ্ুর্ণ সমাজ সকল শোভা পাহইতৈছে, আমার পিতা মহারাজ] দশরথের ঈদৃশ 

মনোহারিণী রাজধানীতে যাহার] সুখী শাহারাই কাঁলাতিপাঁত করিবে ॥ ২১ ॥ 

কিন্তু আমর সত্য প্রতিজ্ঞ শ্রীরামচক্দ্রের সহিত তীর্ণ প্রতিজ্ঞ পরম কল্যাণ 

ভাঁজন হইয়া, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞীত সময় অতীত হইলে পর আমরাও সেই অকোঁধ্যায় 

পুনর্বার প্রবেশ করিব || ২1 হেভরত! দণ্ডায়মান হইয়া! এই প্রকার 
সকাতর বাকা কহিতে কহিতে রাজকুমার মহাজ্ম! লক্ষণের রজনী প্রভাত! 

হইয়াছিল || ২৩ ॥ 



৫৭৩৬ রামায়ণৎ। | ৯৪তি, সর্গঃ | 

প্রভাতেহভ্যুদিতে সুধ্যে কারয়িত্ব! জটা উভৌ | 
অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া || ২৪ | 

জটাঁধরৌ তৌ কুশচীরবাঁসসৌ 
মহাবলৌ কুঞ্জরযুখপোপমৌ ! 

বরেষুচাপাসিধরৌ পরন্তপৌ 
ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ || ২৫ || 

ইত্যাঁষে রামীয়ণে অযোধ্যাকীণ্ডে শুহবাকাৎ নাম 
€ ৫ 

চতুনবতিতম: সগঃ || ৯৪ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর প্রভাত হইলে, দিনকর প্রসারণ করিয়া পুর্ব দিগঙ্গনামুখ অন্গরপ্রিত 
করিলে পর, এই জাহ্বী তীরে উভয় ভ্রাতা মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিলেন, 

পরে আমি তাহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়! দিলাম || ২৪ | তাহারা জটা জুট 

ধারণ পুর্ধাক কুশময় বসন পরিধান করিয়া যুখপতি হস্তীর ন্যায় শক্রতাঁপন মহ্তা- 

বল পরাক্রান্ত ছুই ভ্রাতা অতি প্রকাণ্ড ধন্ুর্বাণ ও খড়লাঁদি অস্ত্র সমুহ ধারণ 
করতঃ আমাদগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে জাঁনকী সমভিব্যাছাঁরে চলিয়| 
গেলেন ২8 || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাঁহত্রা বাল্ীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
গুহ বাক্য নাঁসে চতুনবতিতমঃ সর্গ৪ সমাপনঃ || ৯৪ || 



অধযোধ্যাকাওঁঃ | ৫৭৭ 

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ। 

গুহস্ত বচমং শ্রুত্বা ভরতে! ভশমপ্রিয়ং | 
জগ্ান মৌহং তাত্রেৰ বন্র তচ্ছ তবান্ বচঃ || ১1 

ন বিহ্বলিতসব্বীঙ্গে বিরুত্ববিপুলেক্ষ ণ$| 

পপাত বহস। ভূমৌ মূলভ্রধট ইব দ্রুমঃ || ২ || 
সুকুমার মহাসত্ত্ঃ সিততস্কন্ধে। মহাভূজঃ| 

পুগুরীকপলাশাক্ষ স্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ || ৩ | 
ভরতৎ মে€হিতং ৃষ্ট বিষরবদনোগুহঃ | 

বভূব ব্যথিতন্তত্র ভূমিকম্প উৰ দ্রঃ ৪ || 
 তদবস্থন্ত ভরতং শক্রপ্রে। ন্টচেতসং | 

পরিত্বজ্য রুরোদোচৈ বিসংজ্ঞঃ শেবককর্ধিতঃ || ৫ || 
ততঃ সর্ববঃ সমাপেতু মাতিরো৷ ভরতস্য তাঁঃ | 
উপবাঁসকৃশা। দীন! ভর্তৃব্যবনকার্ষিতাঃ || ৬ || 

অনুবাদ | 

রাজকুমার ভরত, গুহের মুখে যৎ্পরোশীস্তি এই অপ্রিয় কথ” যেখানে : 

উপাবিউ হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই খাঁনেই অমনি 'মোহপ্রাণ্ড হইলেন ' 

॥ ১ ॥ তাঁহার মকল শরীর অবশ হইল, বিস্তুত নয়নযুল দুর্ণিত হইতে 
লাগিল, তিনি স্ুকুনীর কলেবর* মহানল পরাক্রান্ত, সিংহের ন্যায় স্কন্দদে শঞ ' 

আজানুলখিত বাহু, নীলকমলদল সমান নয়নযুগল, যুব] ও প্রিয় দর্শন, ছিন্ন” 

স্ুল তরুর ন্যায় সহসা] ভূমিতলে নিপতিত হইলেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ নিষাঁদপভভি 

গুহ, নৃপকুমার তরতকে মোহএাণ্ত দেখিয়া ভূমিকল্পকালীন মহীরুহেরন)ায় কম্পিত 
কলেবর হইয়া বিষপদনে তখন যথোচিত ব্যথিত হইলেন || ৪ || ভরতকে 

তাঁদুশ ভুমিতলে নিপতিত ও অচেতন দেখিয়] শক্রত্ন শোকে একান্ত কাভর ও 
নই্উচেতন ভরতকে কোলে করিয়। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ 

অনন্তর উপবাঁম দ্বার নিতান্ত কৃশা, ন্বামিবিয়োগ জন্য বিপদে কৃশতর1 ও দীন- 
দশীপন্ন তরতের জননীগণ সকলে ত্বরিতগমনে তথায় আসিয়। উপস্থিত হই- 
০লণ ॥ ৬ ॥ 

[ ৭৩ ] 



৫1৮ রামীয়ণৎ | [ম্€তি, সর্গঃ ॥ 

তাস্তং নিপতিতং দৃষ্ট। ভূমৌ সুপ্তং প্রিয়্ং স্ুতং । 
সন্ত্রান্তজ্বদর়ান্তত্র রুদতা পধ্যবারয়ন || ৭ || 

কৌশল্য। ত্বৃভিক্ত্যৈনৎ ব্যথিতৎ স্েহবিব্লব: | 
এণস্পশ্যাশিাসরষাল জুখস্পর্শেন পাঁণিনা || ৮11 

বথাবদ্বৎসল। স। ত মুপগুষ্ক তপস্থিনা | 
পরি? প্রচ্চ রূদতী ভ্তৎ শোককর্ষিতা || ন ॥ 

নচ্চি্যাধি ন তে পুজ শরীরে সম্প্বাধতে। 
অস্ত রীজকুলম্যখদ্য ত্বদধান€ হি জীবিত || ১:11 

বাং দুধ পুঁজ জানামি রামে সত্রাতুকে গতে | 

স্বমিদানীং কুলে নীখো বত দশরথে শপে )1 ১১) 
কচ্চিন্ন গঙ্গমণণজ পুজু শত তে কিঞ্চিদপ্রিরং | 

শ্রাদ্বাপোনপুলায়ীত সহভাগাাদ্নামাছ, || ১৯ ।। 

অনুবাদ! 

তাও) প্রিয়সন্তান ভরতকে তাদুশ অচেতনাবস্থ[য় ভূমিশযার নিপতিত দেখিয়। 

ব্যাক্লিত সনে কি হইল কি হইল বলিয়। উচ্চৈন্বরে রৌদন করিতে করিতে 
ভবতের প্রবোধন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ কিন্ধ স্নেভবশম্বদ। কৌশলা দেখা 

বেদণাপ্রাগু ভরতের নিকটে যাইয় স্ুখস্পশ হস্ছ।র] স্পর্শ করিয়া তাঁহ।কে 

আশ্বাস প্রদান করিতে লাঁথিলেন ॥ ৮ ॥ সেই ছুঃখিনী পুক্রবৎমল। কৌশল, 

দেবী ভরতকে ক্রোঁড়ে লইঘা শোকবাকুলিভচিন্ডে রৌদণ করিতে করিতে তাহাকে 

যথ(বৎ রত্তান্ত জিওাাস। করিলেন ॥ ৯ ॥ হে পুত্র ভরত! তোমার শরীঙ্গে 
কি কোন বাঁধি উপস্থিত হইয়] তে।নাকে বাধা দিতেছে ॥ ভাঁহ! ব্যক্ত করিয়া] বল 

এক্ষণে এই সমুদয় রাজকুল তোমার জীবনের অধীন হইয়াছে ॥ ১০ ॥ হে 
পুত্র! লক্ষণের সহিত 'শ্রীরানচন্্র বণে গিয়াচছেন, আমর] সকলে. এক্ষণে তোঁশার 
যথ চাঁতিয়াই জীবিতা রহিয়াছি, নহারীজ। দশরথের মৃতুর হইয়াছে, অতএব তুমিই 
এক্ষণে স্র্যাবংশের পতি হইয়ীছ ॥ ১১ 1 হেপুত্র । লক্ষ্মণ কি তোমাকে কোন 

অপ্রিয় কথ! বিয়ীছেন? ন। একপুক্র। এই অভাগিনীর সন্তান রামচত্্র অস্্রীক 

হইয়। বনবাপাী হইয়ছেন বলিয়া! তোমাকে তিনিই বা কোন অসহ] কথ। বাঁল- 

যাছেন ! তাঁহ। গুহের যুখে শুনয়। ভূমি এ প্রকার হইলে! ১০ 11 

্ 

০ 
এ 



৯৫তি, সর্গঃ|] অযোধ্যাকাপ্তঃ ! ৫৭৯ 

এবমুক্তা জলক্রিনৈর্বক্তৈরাশ্বাসয়ৎ তদ। | 
কৌশল্যা ভরতং দীনসিষ্টপত্রমিবাস্মর্জং || ১৩) 
স মুতুত্তীৎ সনাশ্বস্তে। রূদন্নেব মহাযশ।; | 
কৌশল্যাৎ প্রতিগৃহ্াাথ গুভৎ বচনমব্্রবীৎ্ | ১৭ ॥। 
গুহ পচ্ছাম ভুরস্তাৎ বক্তব্যং খলু নান্ততং 

রাঘবঃ পভ বৈদেহা! তদ। কিম়ুপতুক্তবান |॥ ১৫ 1 

লক্গমাণো বা মভগতেজাঃ কুললআনাবিবন্ধনঃ | 
অনিযুক্তোহনুযাঁতে। যে। বনবাপায় রাঘবং || ১৬ )। 

সাহত্রবীন্ভরতং পু্টে। নিষাদাধিপতিগু ঃ 
'য়তামিতি বাঁকাজ্জে। গুভীহ। বাঁষ্পমাপিতদ |1 ১৭ || 

অনমুচ্চীবচ ভক্ষ্যৎ লেহাং মূলকফলানি চ। 

রামাযাও/বহারার্থ” বহন্ত।পজতানি মে 0১৮7 

অনুবাদ | 

তখন কোশল্যাদেবা আজ প্িয়সন্তীননায়বোধে ভবরতকে নান প্রকার 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, জলঘ্বীা! সিক্ষ বনে তীভার 2খমবর্জনা করনত আনাস 

গ্রদান করিতে লাগিলেন | ১৩ 1 অনন্তর নভাবশস্বী ভরত কিয়ৎ্কাল 

নেখদন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ভইলজে পর, কৌশল মাতার ক্রোড়, 

হুইতে উত্থিত ভয়? গুহকে পুনর্ধার বলিলেন || ১৪ 1 হেগুছ!। আমি 

পুনর্ধার তোমীকে জিড্ঞাস। করিতেছি, তুমি কোননতেষ্ নিথা কথা বলেহনা, 

সে দিন শরামচক্দ্র জানকা সমভিবটাভারে কি আভার করিয়াছিলেন 111 ১৫ 1. 

কোন ব্যক্তি অনুরোধ না করিতে কারতেই যে অহনা! বনবাসের জন্য জীরান- 

চন্দ্রের অনুগ্রমন করিয়াছেন, বংশের লক্ষমীবদ্ধন সহাঁতেজন্বী সেই লক্ম্মণই ব) কি 

আহার করিস্সাছিলেন?॥ ১৬ || মদ্বক্ত| নিষাঁদপতি ১ নুরতকর্তৃক এই কথা 
জিজ্জাসিত হইয়। উপস্থিত নেত্রজল নিবাঁরণ করতঃ বলিতেছেন, ছে মছাঁভাগ ! 

আপনি শ্রবণ করুন আমি যথা কহিতেছি | ১৭ 1 আমি আামচন্দের 

আহারের জনা বিবিধ খাঁদাদ্রব্য, নাঁন।বিপ ক্ষা লেহা ও চর্বী, ফল লঃ় অগল 

দিশ্িত আহরণ কারয়।ছিলাম || ১৮ || 



: ৫৮০ . রামাক়ণৎ [৯৫তি, সর্গ;। 

তৎ, প্রাত্যা চ ময়ানীতৎ প্রণয়েন চ রাঘবঃ | 
সর্ব ন প্রতিজগ্রাহ ক্ষাত্রং গৃত্বমনুস্মরন্ || ১৯।। 
আহ চত্মস সধর্ম্াত্বা ব্রীড়িতং মামধোমুখৎ | 
অস্মাভি নঁপ্রতিগ্রাহ্থৎ দেরমেৰ তু সর্বশঃ 11 ২০ || 
চাঁপং চোদ্যস্য ঘোদ্ধযবা মেতৎ ক্ষত্রভৃতাস্বরং | 
ল্গমণেনীজতং বারি স্বয়মেৰ মহীম্সনা || ২১।| 

তেনোপবাজং কাকুৎস্থ শ্কাঁর সচ স্তয়। | 
ততস্ত্র জলশেবেণ লঙছ্নগোহপ্যকরোতি তদ। 11 ৯৯ 

উপবাসস্থিতক্কৈ্ সখ অন্ধ।াভ্যবর্তত | 

ততজ্যৌ যখানটারং রাছে। পর্াউতান্বরঃ 11 ২৩ 
উপান্ত সন্ধ্যা ততৈ বাদ্যতঃ সুমমাভিতঃ | 

সৌসিত্রিস্তু ততঃ পশ্চ। ভ্রান্ত সংম্যর” স্টভত 11 ৯৭ 1! 

অনুবাদ । 

আনি তাঁহার পীতির জন্য প্রাণগণে সমুদয় আহারীয় আহরণ করিয়াছি লাম, 
কিন্ত রঘুশীথ ক্ষত্বিয়দিগের ধর্ম স্মরণ করিয়া! দন গ্রহণ অসুক্ত বিবেচনায় তাভার 

(কিছুই গ্রহণ করিলেন ন11। ১৯ || আমি লভ্জীয় অধোবদন হইয়া রভিলাঁম, ইহ] 

দেখিয়া ধর্ম প্রীরাঁমচন্্র আমাকে বলিলেন, আমরা কখন কাহারও প্রতি গ্রহ 
স্বীকার করি নখ কিন্ধ সকলকেই দান করিয়া থাকি || ২০11 ক্ষত্রিয়দিঘের কেবল 

ধনু উদ্যত করিয়! যুদ্ধ করাই শ্রে্টক্সী, এই কথা বলিয়া যছাক্সা লক্ষ্মণ কর্তৃক 

আঁঙৃত কেবল জল মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ স্বয়ং রদুনাথ জানকাঁ 

অনভিব্যাহারে এ জল পাঁন করতঃ উপবাঁন করিয়া রহিলেন, অনন্তর লক্ষ্মণও তখন 

সেই পানাবশিষ্ট জল পান করিয়| উপবাঁস করিলেন | ২২1 এইরূপে তীহার। 
উপকাঁসে কাঁলযাঁপন করিয়াছেন,ক্রষে সন্ধ্যাকীল সমাগত হইলে, অনন্তর ধার্শিক 
ভ্ীরামচক্দ্র,বিধনান্ুসারে | ২৩1 বাক্য সংযমন পুর্বক সমাহিত ননে তথায় 

'সাঁয়ৎসন্ধা। সমাধান করিলেন» তদনন্তর লম্মণও সন্ধা! সনাপনের পর একান্ত 

নতুসছকারে কতকগুলি কুশপত্র | হি || 



ন৫তি, সর্গ |] অধযোধ্যাকাণ্ডঃ |, ৫1৮ 

চকাঁর দর্ভানানীয় পর্ণণনি চ মাহিতঃ। 

তশ্মিন্,পাঁবিশদ্রামঃ স্তরে সহ সীতয়! || ২৫ || 

প্রক্ষাল্য চ ততঃ পাদাবপচক্তরীম লম্ষমণঃ| 

তদেতদিঙ্গ দীযূল মেতদেব চ তৎ তৃণং। 
বশ্মিন রামন্চ সীতা চ তাং রাত্রিং সভিতাঁরুভৌ || ২৬|| 

নিশন্্য পৃন্টে তু তদাস্কলিত্রবাঁন মহেষুপুর্ণীবিধুধীপরন্তপঃ | 
খনুশ্চ সজ্যং পরিগৃহ লক্ষণণে। নিশবমতিষ্ঠৎ পরিপালয়ংস্তদা | ২৭| 
ততো হহ মপ্ুতভূমচাপবাখধকু সহাভবং তত্র চ যত্র লক্ষ্মণ; | 

অতব্দ্িতে। জ্গাতিতিরাত কারসুকৈর্মহে জ্রকপ্পং পরিবারয়ংস্তদ।| ২৮ | 

শি 

ইত্যাধে রামায়ণে অধোধ্যাকীগ্ডে গুহবীক্যং নাম 

পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ || ৯৫ 1 

রর 

অনুবাদ | 

কুশ ও হ্ক্ষের কতিপয় পত্র আহরণ করিয়! রামচন্দ্রের জনা উৎকৃন্টরূপে শয্যা 
প্রন্ুত করিয়া দিলেন, শ্রীরামও সেই শযায় জানকীর সহিত উপবিন্ট হইলেন 

| ২৫ || তৎপরে লক্ষণ সীতা রামের পাদপ্রক্ষালন করিয়! দিয়] তথ হইতে 

অপশ্থত ভইলেন, যেখানে শ্ীরামচন্দ্র ও জানকীদেবী উভয়ে সেই রাত্রি শয়ন 
করিয়াছিলেন, সেই এই তাপসতরুর মুল, ও সেই এই ভূণশ্যা] বর্তমান! রহি- 

মাছে || ২৬ || অনন্তর শক্রতাপন লক্ষ্মণ বদ্ধগোধান্তুলিত্রাণ এবং জুশাণিভ 

বাঁণপুর্ণ ইবুখিদ্বয় পৃ্টে ধারণ করিয়। ও গুণযুক্ত পন্থু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের 

রক্ষণাবেক্ষণ জন্য সনস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে লাগিলেন || ২৭ || আমিও পিদ্র 

পরিহার গুর্কবাক উত্তম ধুর্বাণ ধারণ করিয়া « যেখানে লক্ষণ রভিলেন ” মেই 

স্থানেই তাহার সহকারী হইলাম, তখন আমার জ্ঞাতি স্বজনগণও ধন্ুর্বাণ গ্রহণ 

গৃরব্বক মহেন্দ্র সমান লক্ষণের রক্ষণাবেক্ষণে মিযুক্ত রহিল !২৮।॥ 

ইতি চতুর্কিংশতি সাঁহআ্রয বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোগ্যা কাণ্ডে 

€ছব!ক্য নামে পঞ্চননতিতমঃ সর্গঃ সনাপনঃ || ৯৫ || 



৫৮২ রামীয়ণৎ। [ম্৬ভি, অর্গঃ। 

বগ্নবতিতমঃ নর্গঃ| 
শ্রনত্বা তু ভরতে। বাঁক্যং নিপুণং সহ মন্ত্রিভিঃ | 

 ইঙ্ছদীমূলমাগত্য ভ্রাতুঃ শযাবমবৈক্ষত || ১|। 
বীক্ষমানস্ত তাঁং শষ্যাৎ ত্রমেণ তৃণসংস্তৃতাং। 
বভূব ভরতো ভুঃখাদ্বাম্পবিপ্লুতলোচনঠ || ২! 

জননীশ্গাত্রবীৎগ সর্ববা স্তেনেহ সুমহাতন] | 
শর্বরী গমিত। ভূমাবিদঞ্চ পরিবর্তিত || ৩ || 

মহাভাগঃ কুলীনেন রাজরাঁজেন ধীমতা | 
কথং দশরখেনাআ! জাতে! ভুমৌ স জুপগুবান || ৪11 
অজিনোত্রসংস্তীর্ণে বরাস্তরণভূষিতে | 

শয়িত্বা পুরুষব্যান্রঃ কথং শেতে স্ম ভূতলে | ৫ || 
পুষ্পসঞ্চয় চিত্রেযু চন্দনাগুরুগন্ধিষু। 

পাওরাত্রপ্রকাশেষু কোকিলাভিরুতেহু চ || ৬ || 

অনুবাদ | 

রাজকুমার ভরত মন্ত্রিগণের সহিত মনোঁযোগপুর্বক গুহের বাক্য শ্রবণে 
সকৌতুকমনে ইজদী তরুরমু'ল প্রদেশে সমাগমন করিয়া শ্ীরামচক্্রের শযা| সন্দর্শন 
করিলেন | ১ 11 কিন্তু কেবল তৃণদ্বার] প্রস্তুত সেই শয্য] ক্রমে ক্রমে অবলো- 

কন করিয়া! দুঃখে ভঝতের নয়নযুগল হইতে দরদরিত ধার প্রবাহিত হইতে 

লাগিল || ২ || তিনি তখন ছুঃখিতান্তঃকরণে জননীদিগকে বলিলেন, আপ- 

নারা দেখুন, মহাত্ব। রঘুনাথ এই স্থানে ভূমিশধ্যাঁয় একরাত্রি যাঁপন করিয়াছেন, 

এই তাঁহার শয্য। বর্তিমীন। রহিয়াছে ॥ ৩ || কি খেদের বিষয়, মহীবংশজাত 

বাজাধিরাজ সুবুদ্ধি মহরাজ। দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়! মহাভাগ শ্রীরাঁমচন্দ্ 
(কেমন করে ভূমিতলে শয়ন করিয়খছিলেন।। ৪ || কৃষ্ণসার চন্মের উত্তরচ্ছদে, 

আচ্ছাদিত অতি মৃদ্রুল আস্তরণ ভূষিত শখায় শয়ন করিয়া যে পুকুষোন্তন 

কাঁলাতিপাত করিতেন, তিনি কেমন করে ভূনিতলে শয়ন করিয়াছেন || ৫ ॥| 

যে মহা! শ্রীরামচন্দ্র অশেষবিধ সুগন্ধি পুষ্পমালায় পরিশোভিত, অগৌরচন্দন 

“প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যে পরিলিপ্ত দেছ, ধবল জলপরমালার ন্যায় পরিদৃশামীন প্রাসাদ 



৯ভাত,সগঃ। অষোধ্যাকাওঁঃ ॥ ৫৮৩ 

প্রাসাদাগ্রবিমানেষূ উবিস্বা তেষু সর্বশঃ | 
চেমরাজতভৌমেবু স্ুপ্ত। ভূমৌ স সুপ্তবান্|| ৭ | 
গীতবাদিত্রনিঘেণষৈর্ধেপুবাদননিস্বনৈঃ | 
যুদঙ্গশঙশব্ৈশ্চ সতত গ্রতিবোধিতঃ || ৮ || 

বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সুতমাগ ধৈঃ । 

গাঁথাভিরনুৰপাভিঃ স্ততিভিশ্চ পরন্তপঃ || ৯ || 

সর্বশ্রেষ্ঠকুলে জাঁতঃ সর্বলৌকনুখাবহঃ 
সর্ববলোকপ্রিয়্ত্যক্তা রাজশ্রিয়মনুত্তমাং || ১০ || 

কথমিন্দীবরশ্টামে। রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ | 
ব্যটোরক্ষে। মহাবাছি সুপ্তবান্ ভূবি তাদৃশঃ || ১১।। 
অশ্রদ্ধেরমিদং লোকে ন সম্যক্ প্রতিভাতি মে | 

মৃহতে খলু মে ভাব? স্বপ্লো২য়মিতি মে মতিঃ || ১২ | 

অনুবাদ | 

এমন্ অভুযচ্চ প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহে চিরকাল বাঁস করিয়া ইচ্ছা হইলে. 
সার্ণময় ও রাজতময় ভূমেতে শয়ন করিতেন, তিনি এক্ষণে কেমন করে ভূমিতলে 

নিরাচ্ছাদন কুশ কাঁশপত্রনিশ্মিত শব্যায় শয়ন করিতেছেন।। ৭ 1 যে শ্ীরাম- 
চন্দ্র গীত ও বাঁদর শব্দে, কি বাদিত বেণুর নিনাদে, কিন্ত মৃদক্গ বাঁ শঙ্খনাদে 

সর্বদা প্রতিবৌধিত হইতেন | ৮ || উপযুক্ত সময়ে অনেকানেক স্ুত ও 
মাগধ বন্দিগণ অন্থুরূপ গান ও মনে'ছর স্তোত্র পদ্ধতিদ্বার] যে শক্রতাঁপন, 
জ্ীরামচক্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করাঁইত।। ৯ 1) যিনি যাবতীয় কুলের প্রধাঞ্র রাজ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি সকল লোকের সুখের আবহ» যিনি সমুদয় 
জনগণের পরম প্রিয়পাত্র ছয়েন, যিনি সসাগরা ধরার আধিপত্য রাঁজশ্রী। পরি- 

তাাগ করিয়াছেন || ১০ || সেই, ইন্দীবর শ্যামতন্থু* আজান্লম্িত বাহু, 

লেছিত নয়ন, প্রিয়দর্শন, বিশালবক্ষ শ্রীরামচন্দ্র কেমন করে ধরতলে শয়ন 

করিতেছেন 1 ১৬ 1| এ কথা লেকে শুনিলেই আমাকে অশ্রদ্ধা করিবে, 

ইহাতে কোনক্রমেই আমার ভাল বোধ হইতেছে না, আমার স্বতাঁব "একেবারে 

মেহত্রস্ত হইয়। যাঁইতেছে* উচ্ছাতে কোনক্রমেই আমার বিশ্বাম হয় না, গুছের 
বাক্ছে। মামান অবোধ হইজেছেো | ১২11 

( 



৫৮৪ 

ন্ূনং ন দৈবতং কিঞিৎ কাঁলতো বলবত্তরৎ। 
যত্র দাশরথী রামে। ভূমাবেবমশেত সঃ || ১৩ |। 
ইয়ং শব্যা। মন ভ্রাত্ুরিদং বিপরিবর্তনং | 
স্থস্িলে কথয়ত্যেতদ্ণী ত্রৈর্বিস্বদিতং ভূণং || ১৪ || 
বিদেহরাজন্য সুত। ইতৈব প্রির়দর্শনা | 
দস্িতা শয়িত! ভূঘৌ স্নষা দশরথস্ত চ || ১৫| 

মণ্যে সাভরণা সুপ্তা যথা স্বতবনে পুরা | 
তত্র তত্র হি দৃশ্ঠন্তে শীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ ॥ ১৬|| 

_ মন্যে ভর্তৃস্থখেছ্ছৈকা যেন সীতা তপস্থিনী। 
সুকুমারী সতী দুঃখং বনমভ্যেতি মৈথিলী || ১৭ || 
উত্তরীয়মিহ'সক্তং ব্যক্তং বজ্্রবরং তথা | 

তথ৷ স্বেতে প্রকাশস্তে সক্তভাঃ কৌশেয়তবঃ || ১৮ || 

অনুবাদ | 

্ নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে যে কাঁলের অপেক্ষা দৈব কোঁন মতেই বলবাঁন হই 
পারে না, কেনন। কালক্রমে রাজ] দশরথের অভি প্রিয়তম জো সন্তান হইয়াঁও 
শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার ভূমিশধাঁয় শয়ন করিলেন ॥ ১৩ ॥ আমার জোন তা 
রঘ্ুনাথের এই শধ্যার এইদিকে তিনি এই পার্শপরিবর্তন করিয়াছেন, যেহেতু 
শয্যা সধ্যে তাহার গাত্রদ্বার? পরিনর্দিত বিস্তৃত তৃণ সকল দেখিতেছি ॥ ১৪ ॥ 
দর্শনা, প্রিয়তষাঁ, বিদেহরাঁজনন্দিনী, দশরধ-নৃপতির পুক্রবধূ জাঁনকী দেবীও এই 
স্থান্ঞেড মিতলে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ বোঁধ হয় পুর্বগুর্কো স্বর্থময় 

আঁতরণ পরিধান করিয়! যেঘন বাসতবনে তিনি শয়ন করিতেন, এখানেও সেই 

রূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়। থাকিবেন, কেন ন1 সেই সেই স্থাঁনে বর্ণ অলঙ্কীরের 

কণ1 সকল বিশীর্ণ হইয়ণ পড়িয়াছে দেখা যাইতেছে ।। ১৬. ॥ বোঁধ হয় জনক 

নন্দিনী 'কেবল স্বামীর সুখের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, বেহেতু সেই 
“কোমলাঙ্ত্রী নিরপরাধিনী সীত) দেবী বনের ক্লেশ জানিয়াও এখানে আগমন 
করিয়াছেন ॥ ১৭ || এখানে তিনি নিঃসন্দেহ উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া 

ছিলেন, যেহেতু তাঁহার সেই উত্তরীয়ের রক্নর্ণ সর সকল শা মংলগ্ন হইয়। 
রহিয়াছে দেখা যাইতেছে ১৮ || 



৯৬তি, সর্গ:1 | অযোধ্যাকাপ্তঃ ৫৮৫ 

সিদ্ধার্থ খলু বৈদেশী পতিং যানুগত। বনে। 

বয়” সপ্শয়িতাঃ সর্বে বিনা জেন মহাআঅন। || ১৯ || 

অকণধারা পৃথিবী শ্বনোব প্রতিভাতি মে । 

ছে দশরথে স্বর্গ রামে চারণ্যমাত্িতে || ২০ || 

ন চ শ্রীর্থয়তে কশ্চন্মনসাপি বন্ুন্ধরাঁগ | 

বনেহ্পি বসতস্স্ বাবীষ্যেণ পালিতাহ |) ১১ ।। 

শন্যনন্বরণারক্ষা নবিচিন্ত্যহয়দ্িপাহ। 

অপারৃতপুরদ্বারাং রাজধানাং পিতুন্মম || ১১ || 

অপ্রজক্টাৎ পরিদ্যুনাং বিষমস্থামপারতাৎ। 
শত্রবে! নাঁভিমন্যন্ে ভক্ষ্যান্ বিষরুতানিব || ২৩ || 

অদ্যপ্রভৃতি ভূমৌ হি স্বপ্দ্যামি কুশস্ংস্তরে | 
ফলমূলাশনে। নিত্য* জট্টণচীরাজিনাম্বরঃ || ২৪1) 

অনুবাদ । 
[বিদেছনন্দিনী সেই সীতাদেখীই কৃতকৃতা! পরম মৌতাগাবতী, কেন না যিনি 

ঘনেও পতি জীরামচন্দ্রের সহিত অন্ুগমন করিয়াছেন, কেবল আমরাই সকলে 

সেই মহ্হাত্বার মঙ্গ ছাড়া হইয়া সংশয়াপনন হইয়াছি। ১৯ 11 মহারাজ। দশরথ্ 

খর্খগামী হওয়াতে এই পৃথিবী অধিপতি বিন] কর্ণধার হীন। নৌকার ন্যায় শুন্য- 

প্রায় প্রতিভাত হইতেছে । ২০ || রঘুনাথ যর্দ ননবাসী হইয়। বাহুবলে এই 

পৃথিবী প্রতিপাঁলনও করেন, তথাপি নন্ষ্যমাত্রে এ পৃথিবীতে বাস করিতে মনেও 

প্রার্থনা করিবেক না। ২১ 11 আমার পিতার ছস্তযশ্বনদন্বিত রাজধানীর 

কোন চিন্তা নাই অর্থাৎ কেহই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে না, পুর্দ্ধার সততই 

উদঘাটিত থাকিবে | ২২ | তাহাতে আর কোন লোকে আনন্দিত থাকিবে 

না, সকলেই পরম ছুঃখে কালাতিপাত করিবে, সর্বদা বিষম বিপদগ্রস্ত 

হইবে, ফলতঃ শক্রর! রক্ষকহীনা নগরীকে বিষ মক্ষিত ভক্ষোর ন্যায় আর 
এখন বোধ করিবে না, অর্থাৎ অনায়াসেই আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিতে 
পারিবে |॥ ২৩ ॥ আমিও অদ্যাবধি জটাবল্কল পরিধান করিক্ব। প্রতি 

দিন ফল মুল ভোজন ও ভূমিতলে কুশ-শধ্যায় শয়ন করিয়! কালাতিপাৎ 
করিব || ২৪! 

৮ 48 ]| 



৫৮৩৬ রামায়ণৎ। [৯৬তি, সর্গঃ| 

ইদ্দং কালান্তরং ত্য কৃতে বৎস্যাম্যহং বনে | 

তৎ প্রতিশ্রুতমাধ্যস্ত নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি || ২৫ || 
অভিষেক্ষ্যামি কাকুৎস্থ মযোধ্যায়াং যশন্থিনং | 
অপি মে দেবতাঃ কুযুুরিমং সত্যং মনোরথং || ২৬ ॥| 

প্রসাদামানঃ শিরস। ময় স্বয়ং বন্ুপ্রকারং যদি ন প্রপৎস্ততে | 

ততোহনুবৎস্তামি চিরায় রাঘবং বনে চরন্ নাতি মাম়ুপেক্ষিতুং |২৩। 
ততঃ প্রবৃত্ত। রজনী দিনক্ষয়ে শ্রয়ন্তি নীড়ানি খগাঁঃ কৃতালর়াঁঠ। 
বিসর্জিতশ্চগাপি গুহঃ স্বমালরং জগাঁম ছুঃখেন সহানুষায়িভিঃ || ২৮ ॥ 

ইত্যাঞ্ষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে ইঙ্গদীরত্তং নাম 
ষ্ননবতিতমঃ সর্গ; || ৯৩ 

অনুবাদ। 

আঁমি শ্রারামচক্দ্রের প্রতিনিধি হইয়! এতাবশুকাঁল অরণামধ্যেই অবস্থান 

করিব, যাহাতে আর্ধা মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা কোনক্রমে মিথা। না হয়।। ২ ॥ 

আর মহাধশন্বী শ্রীরামচক্দ্রকে অযোধা। রাজ্যে অভিষিক্ত কৰিব, প্রার্থনা করি যেন 
দেবতার। আমার এই মনোরথ যথার্থরূপে সম্পন্ন করিয়। দেন।। ২৬ 1 আমি 

স্বয়ং নত নস্তকদ্বার। বন্ছপ্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিব, তথাপিও যদি তিনি 

আমার প্রতি প্রসন্ন না হয়েন, তবে আমিও তাঁহার সহিত চিরকাল বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়! বেড়াইবঃ অন্ুভব হয় ইহ] হইলে তিনিও আমাকে অবজ্ঞ| করিতে পারি- 

বেন না| ২৭ 1 অনন্তর দিনাবসাঁন হইল, রজনী সমাঁগতা, পক্ষিগণ বিশ্রাম 

করিবার মানসে আপন আপন কুলাঁয় আশ্রয় করিল, গুহকে আপন ভবনে গমন 

করিবার জনা ভরত অনুমতি করিলে পর, গুহ অতি দুঃখিতান্তঃকরণে অন্কুচর বর্ণে 
বেছ্টিত হইয়! স্বকীয় লয়ে গমন করিলেন || ২৮ |] 

ইতি চতুর্ষিংশতি সাহত্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ড 
ইঙ্গুদীরত্ত নামে ষ্বতিতমঃ সর্গঃ সমপনঃ]| ৯৬ || 



খতি, সর্গঃ | 1 অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৮৭ 

সপ্তনবতিতম: সর্গঃ | 

উত্বিত্বা রজনীমেকাত গঙ্গীতীরে মহামনীঃ | 

ভরত? কল্যমুণ্ধায় শক্রত্বমিদম ব্রবী্, || ১ || 
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে শক্রত্ন রজনী গতা | 

পদ্মবোধনমুদ্যন্তং পশ্থ জুধাং তমোনুদং || ১ || 

শীদ্রমানায়য় গুভং শৃঙ্গবেরপুরেশ্বরং | 

সহি গঙ্গাদিমাঁং বীর তাঁরয়িষ্যতি বাহিনীং || ৩|| 

শক্রতস্ত ব্রবীচ্চ,রং ভ্রীতরং প্রিয়বন্ধবগ | 

ভরতং সোঁপচারাণাঁমভিজ্ঞং বচসাঁং প্রভূ || ৪ || 
শেোকশুন্যেন মনসা তৃয়ি স্বপিতি রাঘব | 

জাগর্মি নাস্তি মে নিদ্র। তষ্ঘৈবাষ্যস্ত্য চিন্তয়। || ৫ || 

অপি নাম প্রসাদং নঃ স কুর্যযাৎ প্ররুষর্ষভঃ | 

প্রসাদ্যমানো ভবতী। মযা চ সঙ্থ মন্ত্রিতিঃ || ৬।। 

অনুবাদ । 

মচাঁমন1 ভরত একরাত্রি গঙ্গীতীরে বাঁস করিয়। অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান ুর্ব্বক 

শত্রত্নকে এই কথা বলিলেন || ১1 হে ভাতঃ শত্রপ্ন! আর কেন শয়ন 

করিয় রহিয়াঁছ, রজনী প্রভাতী হইয়াছে, ওঠ ওঠ, এ দেখ তমৌর্রিতপন ত্বকর 

নিকর প্রসারণ পুর্ববক অরবিন্দ নিকরকে প্রবোধিত করিয়। উদিত হইতেছেন 

|| ২ || হেবীর! তুমি গাত্রোথান করিয়। শুঙ্গবের প্ুরের অধিপতি গুহকে 

অতি সত্বর ভাকাঁইয়া আনহ, তিনিই আমাদিগকে এই খরশ্রোতন্বতী ভগবতা 

তাথীরথী পার করাইয়া দিবেন|| ১৩ || শক্রত্ন এই কথ! শবণ করিয়। শ্ুরবর 
ভ্রাভৃবৎসল সদ্বক্তা প্রিয় সম্তাষ বাঁকোর অভিজ্ঞ প্রিয়তম ভাতা তরতকে বলি- 

লেন || ৪ || হছে মহাঁভাগ! হে রঘ্ুবীর! আপনি শৌকশ্ুন) মনে শয়ন 
করিলে পর আমি কেবল সেই মভানা আর্ধা শ্রীরামচক্দ্রের বিষয় চিন্ত| করিয়। 

নিদ্রা যাইতে পারি নাই, কেবল জাগ্রদশ।য় কালাতিপীত করিতেছি | & || 

হে ঘহাত্মন্! আপনি ও আমি ও সকল নরন্মগণ সহ পুরুষোন্তম শআরামচজ্দকে 

প্রসঙ্গ করিলে পর তিনি আমাদিগের প্রতি কৃপা করিতে গারিবেন 11৬1 



৫৮৮ রামায়ণৎ ! [৯৭তি, সর্গঃ | 

এবমুক্ত। তু শক্রত্ব!! ভরতস্াঁজ্ঞয়া গতঃ | 

অত্রবীৎ্থ পুরুষং তত্র গুহমানায়য়েতি সঃ || ৭-1| 

ইতি সম্তভাবমাণস্ত শত্রন্নস্য মহাত্মনঃ। 
অভিথম্যণঞ্জলিং কৃত্বা। গুভে। বচনমব্রবীৎ্ || ৮1] 
কচ্চিৎ স্থুখং নদীতীরেহবাহসীঃ কাকৎস্থ শর্বরীং। 
কচ্চিচ্চ সহসৈন্যন্য সর্বতোহনাময়ং তব |1 ৯ || 

অথবা সমুদাচারঃ প্রযুক্তোহরং ময়। তব | 

কুতে। হি সুখশয্যা তে ন্নেভেন পরিতপাতঃ | ১০ || 

ভ্রাতরং চিন্তয়ানস্য বৃত্ৃঞ্ণ জগতীপতিহ | 

শারীরমঠনসৈদুখৈঃ স্নেহোহপি ন নিবর্তীতে || ১১।। 
তখোক্তে। ভরতো দীনঃ প্রত্যুবাচ গুহং ততঃ | 
মাঁনরন্ সমুদাঁচাঁরং জদয়েন সুছুঃখিতঃ || ১২ || 

অন্বাদ । 

অনন্তর শত্রস্ম এই সকল কথা ভরতকে বলিয়] তাহ!র অলুমতানামারে এক জন 

অন্ত্রচরকে অস্থমতি করিলেন, যে যাও শীন্বঘ গুহকে আনয়ন করহ || ৭ || 

মহাত্বা। শক্রত্্ের এই অন্থুমতি শ্রবণ মীত্রতঃ চণ্ডালপতি গুহ কৃতাঁঞলিপুটে সমীপে 
সমাগত ছইয়! তাঁহাকে এই কথা বল্িলিলেন, অর্থাৎ গুহের নিকট দত পাঠাইতে 

হুইল না, গুহ সেই স্থানেই বিদ্যমান ছিলেন |! ৮ 1 হেকাকুহস্থা গত রাত্রি 

ভাঁঙগীরথীভীরে আঁপনার1 কেমন সুখে বাস করিয়াছেন, আপনাদিগের কি সমভি- 

ব্যাহারি সৈন্য সাঁমন্তদিগের সকলের কুশল বলুন ?1 ৯ ॥ অথব! আমি এই 

আপনাদিগের যথোপযুক্ত সেবার আয়োজন করিয়া দিয়াছি, এবং সুখশধ্যাও 

প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, তাহা দিলেই বাকি হইবে, আপনার ভ্রাতৃন্সেহে নিভান্ত 
প€রতাঁপিত হুইয়। রহিয়াছেন, কি বূপে আপনাদিগের সুখে নিদ্র! হইতে পারে? 

| ১০ 1 একে জ্যোষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচক্র্রকে চিন্ত| করিতেছ, তাহাতে আবার 

পিভৃবিয়োগ চিন্ত! স্থতরাঁং এ প্রকার শারীরিক ও মাঁনণসক দুঃখদ্বারা কি রূপে 

উতয় স্েহ নিত হইতে পারে || ১১ 11 অনন্তর একান্ত ছুঃখিত ভরত গুহ 

কর্তৃক এই প্রকার কখিত হইয়। দৎপরোন্াস্ত দুঃখিত মনে গুহকে সম্ম।নল পুর্ব্বক 

গ্রাতুতর করিলেন ॥ ১২ ॥ : 



সখি, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ত | ৫৮৯) 

সুখ! নঃ শর্ধরী রাজন পুজিতাশ্চাপি তে বয়ং | 
গঙ্গাং তু নৌভিরবহ্ৰীভির্দাসাঁঃ সন্ভারয়ন্ত নঃ || ১৩।| 
ততে। গুহঃ সত্বরিতং শ্রত্বেবেশ্বরশাসনং | 

প্রতিপ্রবিশ্ঠ নগর স্বজ্ঞাতীনিদমব্রবীণ || ১৪ || 

উত্তিষ্তত প্রবুধ্যধং জ্ঞাতয়ো ভদ্রমস্ত বঃ | 
নৌকাঃ সমুপকর্ষধং তাঁরয়িষ্যাঁমি বাহিনী || ১৫।| 
তে তথোঁক্তীঃ সমুখ্থায় ত্বরিত। রাঁজশণসনীৎ। 

নাবাং শতানি পঞ্চেব সমন্তাঁৎ সমুপানয়ন || ১৬ | 

কাশ্চিৎ স্বস্তিকচিহ্নীক্কা মহাদগ্ডধর। বরাঃ। 

শোভমানাঃ পতাকিন্যে যুক্ত নাবঃ সুসংযুতাঃ || ১৭ || 

ততঃ স্বস্তিকচিহ্াংকাং পাঁণ্ড কম্নলসংর্তাৎ। 

আনন্দঘোঁধাং কল্যাণীং গুহো নাবমনায়য়ত্ড || ১৮ || 

অনুবাদ । 

গুহ ভরতকে সম্বোধন করিয়। কহিতেছেন, হে রাজন! আমরা আপনা 

কর্তৃক যথোপযুক্ত রূপে গুজিত হইয়াছি, রাত্রিও আমাঁদিগের পরমস্থথে অতি 

বাহিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি বহুসংখাক্ নৌকা দ্বারা আমাদিগের সমুদয় 

অন্ুচরগণকে গঙ্গানদী পার করিয়া দেউন্।। ১৩ || অনন্তর গুহরাজ রাজ 

কুমার ভরতের এই অন্থমতি প্রাপ্তমীত্র অতিমান্র ত্বরাঁঘ্বিত হইয়! স্বকীয় নগরে 

প্রবেশ পূর্বক আপন জ্ঞীতিগ্ণকে এই কথা বলিলেন | ১৪ ॥ হেজ্ঞাতিগণ! 
তোমরা সকলে প্রবোধিত হও, অর্থাৎ গাত্রোথান কর, তোমাঁদিগের মঙ্গল 

হউক, তোমরা! কতকগুলি নৌকা] লইয়। আইস5, রাজপুত্র ভরতের সৈন্য সামন্ত 

পার করিয়া দিব || ১৫, || তাহার] সেইরূপ কথিত হুইবামাত্র রাজার শাসনক্রমে 
সতবর গাত্রোথান করিয়া পাঁচশত নৌক1 আনিয়। চারিদিকে উপস্থিত হইল 
॥ ১৬ ॥ কতকগুলি অতি বহু নৌক] স্বন্তিকের চিত্কে সুশোভিত, ও বড় বড় 

গুণদণ্ডে বিভূষিত, তাহাতে পতাঁকা সকল উদ্ভডীন হইতেছে, ভাহাদিগের সন্ধি 

সকল অতি দৃঢ়।। ১৭ || অনন্তর গুহ কল্যাণদায়িনী স্বন্তিক চিহ্কিত সেই 

নৌক1 আনয়ন করাঁইলেন, তাহাতে শ্বেতবর্ণ কম্বল আস্তুত হইল, ও তাহ] হইতে 

আনন্দপ্রন উদ্ভূত হইতে লাগিল ১৮ | 



৫৯১০ রাষায়ণৎ। | ৯৭তি, সর্গঃ1 

তামারুরোহ ভরতঃ শক্রত্রশ্চ মহাঁবলঃ | 

কৌশল্য। চ সুমিত্র। চ যাশ্পন্য। রাজযোধিতঃ || ১৯।। 

পুরৌহিতোহভবৎ পুর্বং যে চান্যে ব্রাহ্গণীঃ পৃথক্। 
অন্তঃপুরচরা ভৃত্যাস্তথৈব শকটাপণাঁঃ || ২০ || 
আবাঁসসাঁদীপরতাঁং তীর্থানি চ বিধাবতাঁং | 
ভাগ্ানি চাদদানানাং ঘোষক্স্িদিবমস্পৃশহু || ২১ || 

তান্ত সংপ্রস্থিতা নাবঃ শীঘ্ং দাঁসৈরধিষ্ঠিতাঃ | 
বহস্ত্যন্তং জনং সর্বং পাঁরং জগ্ম,ঃ নমাহিতাঃ|| ২২।| 
নারীণাঁং তারিকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পরমবাজিনাঁঃ | 

কাশ্চিন্নাবো বহন্তি স্ম যানং যুগ্যং মহাধনং || ২৩|। 
তাস্ত গত্বা পরং পার মবতাধ্য চ তং জনং। 

নিরৃভাঃ কাওচিত্রাঙ্গা স্তাধ্যন্তে দাসবন্ধৃভিঃ || ২৪ ।/ 

অনুবাদ । 

মহাঁবল পরাক্রীন্ত ভরত শক্রত্প, কৌশলা, স্মিত্রা, ও অন্যান) রাজপত্তীগণ 
সকলে সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ পুরোহিত বশি্ঠ ও অনান্য 

ভিন্ন ভিন্ন ব্রাক্ষণগণ প্রথমতঃ গমন করিলেন, পরে অন্তঃপুরচর ভূতাথণ শকটদ্বার] 

পণা দ্রবা বিক্রেতা পণাজীবী লোক সকল গমন করিল ॥ ২০ || যাহার] বাঁস 
ভবন মধ্যে আলোক প্রদান করে, যাহার] তীর্থস্থান সকলে ধাবমান হয়, যাহার] 
অশ্বের সঞ্জ। লইয়] বেড়ায়, ইহাঁদিগের কলরবধ্নি গগণমণ্ডলকে স্পর্শ করিল 

॥ ২১ ॥ যেসকল নৌকায় ভূতের আরোহণ করিয়াছিল, ইহারাঁও সেই 

নৌকায় আঁরেহিণ করিল, এ নৌকাগুদি এই সকল লোকের ভারবহন: করিয়। 

দ্রুতগমনে অপরু পারে উত্তীর্ণ হইল। হ২ || কোন নৌকাঁয় কেবল ্ত্রীলোক 

সকল, কোন নৌকায় রথাঁদি যান ও যাঁনবাহা দ্রব্য সকল পার হইতে লাগিল 

1 ২৩ || ক্রমে ক্রমে সমুদয় নৌকা যাতায়াত দ্বার] ভাগীরথীর অপর পারে 

উত্তীর্ণ হইয়| সকল লোঁককে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিল, নাঁনাঁবিধ বিচিত্র রূপে 

চিত্রিতকাঁগড সমুহে পরিৰৃত নৌকাঁসকল গুহের বন্ধন্বারা নিরন্ত হইয়] পর পারে 

আপিল।। ২৪ |! 



৯৭তি, সর্গঃ 1] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৫৯১ 

সবৈজয়ন্তাশ্চ গজ! গজারোহপ্রচোদিতা; | 

তরন্তঃ সংপ্রকীশন্তে সজ। ইব পর্বতাঃ || ২৫ | 
নাবমারুরুহুঃ কেচিৎ কেচিদাকরুরুহু প্রবান্। 
কেচিৎ কুন্তৈর্ঘ টৈস্তেরুঃ কেচিৎ তেরুঃ স্ববাহুভিঃ || ২৬ || 
স| সর্ববা ধজিনী গঙ্গা দাঁসৈঃ সন্ভারিতা তদা | 
মৈত্রে মুহুন্থে প্রবযৌ প্রয়াগবনযুত্বমং || ২৭ | 

ইত্যাষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে গঙ্গাৰতারণং নাম 

সগুনবতিতমঃ সর্গঃ || ৯৭ || 

অনুবাদ 

ধজাপতাকাঁয় স্থশোতিত বড় বড় হস্তীমকল হল্তিপদিগের সঙ্কেত দ্বার। প্রেরিত 
হুইয়! গঙ্গাতে সন্তরণ করিয়। চলিল, যেন ধজাযুক্ত পর্বতের ন্যায় গঙ্গাজলে 
ভাসিতে লাগিল || ২৫ || কোন কোন মাতঙ্গও নৌকায় আরোহণ করিয়া 

চিল, কেহ কেহ রাঁজভূৃত্য ভেলায় চড়িয়! চলিল, কেহহ কুস্ত ও ঘটদ্বার! পার 

হুইল, কেহ ব1বাহুবলেই সাতার দিয়] পার হইয়া গেল ।। ২৬ ॥ তখন গুহের 

দাসগণ সেই সমুদয় সেনানীকে ক্রমে গঙ্গানদী পার করিয়া দিলে পর তাঁহার 

নুর্ধামুহুর্তে অর্থাৎ ব্রাহ্ষযুহুর্তে অতুত্তম মনোহর প্রয়াগাতিমুখ বনে গমন 
করিল ।। ২৭ ॥ 

ইতি চতুর্ক্বিংশতি সাহআ্য বাল্সীকীয় রাঁমায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

গঙ্গাতরণ নামে সগ্তনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ 1 ৯৭ || 



৫৯২ রামায়ণৎ ! [৯৮তি, সর্গঃ | 

অফনবতিতমঃ সর্গঃ| 

সন্তীর্য ভরতে। গঙ্গাং সসেনঃ সহ পত্তভিঃ| 

পুরোহিতন্যান্ুুমতে গুহং বচনমব্রবীৎ 1 ১|। 

কতমেন তু দেশেন গন্তব্যং বত্র রাঘবঃ | 

গুহ মাগ সমাচক্ষ ত্বং সদ বনগৌোচরঃ || ২ || 
সোহত্রবীন্তরতস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্থা গুহস্তদা | 

অভিজ্ঞস্তষ্য দেশস্য যন্মিন বসতি রাঘবঃ |1৩ || 
ইতঃ প্রভৃতি কাকুৎস্ক গম্যতাৎ বনমুত্তমং | 
নাঁনাপক্ষিগণাঁকীর্ণ মুপেতং সলিলাশরৈঃ || ৪|| 
কমলগপ্রতিমাঁভৈশ্চ সুতীর্থৈরপ্পকর্দমৈঃ | 

খগপাদক্ষতৈঃ পণৈর্নিরুদ্ধং নীলকোমলৈঃ || ৫ || 
বনাৎ, প্রাক্ ক্রোশমাত্রং তু প্রয়াগস্য নরর্ষত | 
তত্রোধিত্বা চ গল্তব্যং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি || ৬ | 

অন্ববাদ। 

ভরত সৈনাসামস্ত পদাতি সমতিবাহারে গঙ্গানদী পার হইয়] পুরোছিত বশিষ্ঠ 

খধষির অন্থুমতি ক্রমে গুহকে এই কথা বলিলেন ।। ১ 1 হে গুহ! যেখানে 

প্রীরামচক্্র অবস্থীন করিতেছেন কোন্ দিকদিয়া তথায় গমন করিতে হইবে? 
তুমি সর্বদা বনমধো বিচরণ করিয়| থাক, বনের সকল পথই অবগত আছ, অতএব 

অধমাদিগকে সেই পথ বলিয়া দাও ।। হ 11 রামচন্দ্র যেখানে বাস করি- 
তেছেন, গুহ সেস্থান বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন, তিনি তখন ভরতের মুখে 

এই কথ! শ্রবণ করিয়া বলিলেন ॥ ৩ || হেরঘ্ুনন্দন! আপনি এই অবধি 
এই পথ দিয়া অশেষবিধ পক্ষিগণে সমাকীর্ণ স্থানে স্থানে কর্দমশৃন্য সতীর্থ 

বিশীল জলাশয়ে পরিশোভিত বনপ্রদেশে গমন করুন্। ৪ || এ পথ অতি 

শুভযুক্ত নীলবর্ণ অথচ কোমল ভামরসের সদৃশ আভাযুক্ত পক্ষিদিগের চরণক্ষত 

পত্রদ্বারা অবরদ্ধ হইয়া রহিয়াছে | ৫ || হে নরোত্বম ! এ বন হইতে প্রয়া- 

গ্রের পুর্বদিগে ক্রোশ পরিমিত অন্তর আরও এক বন দেখিতে পাইবেন, তথায় 

অবস্থান করিয়| ভগবাঁন্ তরদ্বা মুনির আশ্রমের প্রতি গমন করিবেন | 19 11 



৯৮তি, সর্গঃ |] অধযোধ্যাকাও্ড2 ! ৫2৯৩ 

তত্র গন্ধ! রাজপুত্র মুনিং তমভিবাদয়েও, | 
ধর্মজ্্ং তপস সিদ্ধং ত্রিু লোকেষু বিশ্রুতং || ৭ || 
তম্মা* ত্বমাশীর্বধচন্ত গিরশ্চ হৃদয় মাঃ | 

শ্রত্বা ঘাস্যসি সংজক্টো দ্রষ্টুং ভ্রাতরমগ্রজং | ৮11 

উব্িত্বা রজনীং তত্র বিভবৈস্তেন পুজিতঃ | 
দুষ্ট হি মোক্ষ্যতে ন ত্বামেকামনুষিতং নিশাং | ৯ 

ক্রবাণমেবন্ত গুহং তর্তঃ প্রশ্য়ান্বিতঃ | 

এবমস্ত্িতি তদ্বাক্যৎ পরিত্বজ্যেদমব্রবীৎ্, || ১০ || 

গচ্চ সৌম্য নিবর্তত্ব ম্তৈজ্ঞণতিভিঃ বহ। 
সৎরুতশ্চান্ুযাতশ্চ প্রীতিমানন্মি তে গুণেঃ || ১১ || 

ভ্রাতুর্মে পুজিতং সধ্যং ত্বয়৷ রামন্ত ধীমতঃ। 

অন্বরাগশ্চ ভক্তিশ্চ সৌহদঞ্চ বিদর্শিতং || ১২1. 

"অনুবাদ । 

গুহ ভরতকে কহিতেছেন, হে নুপনন্দন ! মুনির আশ্রমে গমনপুর্ববক আহাঁকে 

অভিবাদন করিবেন, মুনি সাঁমাঁশ্য নহেন, তিনি অতিশয় ধন্মপরায়ণ, ভ্রিলোক 

বিখ্যাত, ও তপস্ঠাঁয় সিদ্ধ হইয়াছেন ॥। ৭ ॥ আপনি তাহার নিকট হইতে 
শুভাশীরাশি ও মনোম ত বচনসমুহ শুবণ করিয়! পরম পুলকিতমনে অগ্রজ্ভ্রাভ! 
শীরামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিবেন ! ৮ ॥ মুনির আশ্রমে ভাহা 
কর্তৃক তপঃ সম্পত্তি দ্বার! গুঁজিত হুইয়৷ একরাত্রি বাঁল করিবেন, যেহেতু গনি 
তোমাকে দেখিজে একরান্দি বাস না করাইয়। কোনমতেই যাঁইতে দ্বিবেন ন1॥ ১৯ 

গুহের ম্বখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয্| ভরত একান্ত আনন্দসৃত্তক্মনে গুহত্ক 

আলিঙ্গন করিয্। এই কথা! বলিলেন যে তুমি যাহা যাহা বলিলে আমি তাহা 

ভাহাই করিব ॥ ১০ ॥ ভে সৌম্য! আমর] তোমার দ্বারা বিখিমতে সৎকৃত 
হইলাম, তুমি আমার অন্গমন করিয়াছ, আমি তোঁমার গুণগণদ্বার। য্পরেো- 

নাক্তি প্রীত হুইয়াছি, তুমি এক্ষণে সমস্ত জ্ঞাতি ও স্বসনগণ সমভিব্যাহারে 
নিবর্ত হও ॥ 55 ॥ তুমি আমার জ্যেভ্রাতা সুরুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের 
পুজনীয় বয়স, তুমি যেমন তাঁহার সহিত বন্ধুত করিয়াছ তদশ্গরূপ অন্তরাগ, 
ভক্তি ও সৌহার্দও প্রকাশ করিলে । ১২ ॥ | 

[ পণ্ড এ 



৫৯৪ রামায়ণৎ। | ৯৮তি, নর্গঃ | 

ভরতেনাভ্যনুজ্ঞাতে। গুহস্ত জ্ঞাতিভিঃ সহঃ 

যযৌ সংপুজ্য ভরতং সোপাধ্যায় পুরোছিতং | ১৩ ॥ 
ততঃ প্রতিগতে নৌভিগু“ছে জ্ঞাতিগণৈ? সহ। 

জগীম সেনয়। সাদ্ধং প্রয়াগং ভরতে! বনং || ১৪ || 

কুমন্ত্রং দৈশিকং কৃত্বা মন্ত্রিণং রাঘবপ্রিয়ং | 

মন্ত্রকর্মণি চ প্রীজ্ঞং দেশে কীলে চ কৌবিদং | ১৫ || 

ফলঢ্যান পাদপান্ পশ্থান পুষ্পীঢ্যাংশ্চ সমস্ততঃ | 

বল্গুদ্িজানধঞ্চ র্লুতং শ্বণন্ শ্রৌত্রমনৌহরং |1 ১৬ | 
গুণান্ রামস্ত কথয়ন মৈথিল্য। লক্ষাণস্ত চ | 
অগুণাংশ্চাআনে। মাতুঃ কৈকেব্যাঃ সয়ুদাহরন || ১৭ || 

অবধর্ধযোজনং গত্বা দদর্শ ভুমহদ্বনং | 

প্রয়াগমিতি বিখ্যাতং যথা চৈত্ররথং বনং || ১৮ || 

অনুবাদ । 

চগ্ডালাধিপতি গুহ ভরতের নিকট হইতে প্রতিগমনের অন্থমতি পাইয়। গুরু 

পুরোহিতের সহিত মিলিত ভরতকে পুজ| করতঃ বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে প্রতি 

নিরভ হইয়া গমন করিলেন। ১৩ ॥ অনন্তর গুহ জ্ঞাতিগণ সমভিব্ণাহারে নৌকা 

দ্বার] প্রত্যাগত হইলে পর ভরত সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাছারে প্রয়াগ্ধবনে খমন 

করিলেন ॥। ১৪ ॥ যিনি মন্ত্রণাঁকার্যো বিলক্ষণ নিপুণ,যিনি সকল দেশে ও সকল 

কালে পণ্ডিতরূপে পরিগণিত, যিনি শ্রীরীমচন্দ্রের একান্ত প্রিক্বপাত্র সেই মন্স- 

প্রধান সুমন্ত্রকে নৃপকুমার দেশের পরিচয় প্রদানও মন্ত্রণাকর্মেনিযুক্তকরিলেন 1১৫। 

ভরত চতুর্দিকে অশেষধিধ ফলে বিভুষিত ও নানা প্রকার সদন্ধপুস্পে স্থুশোতিত 
মহীরুছ সরূল অবলের্কন করিতে করিতে, শ্রবণ মনোহর পক্ষিগণের সুমধুর 
কলবর শ্ররণ করিডভে করিতে চলিলেন ॥ ১৬ ॥ আ্রীরামচন্দ্র জনকলন্দিনী 

ও লক্ষণের গুণ সন্দোহ বর্ণন, এবং আপনার জননী কৈকেয়ী দেবীর 

অসদাচরতৈর উদ্দছরণ উচ্চারণ করিতে করিতে ক্রমিক অর্দ্ধা যে্জনপথ গমন 

করিয়1 কুনেরের বনের ন্যায় প্রয়াগনামে বিখ্যাত সেই অতি- গভীর অরণ্য 

অবলোকন করিলেন | ১৭ |] || ১৮ || 
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তৎ প্রবিশ্থা বনঞ্চেব সর্বকামক লদ্রমণ | 

শোভিতং পঙ্কজবনৈঃ জুণ্তীর্ঘবহ্ৃপন্করৈ2 || ১৯ || 

অভিগম্য প্রয়ণগন্তং দেবস্থানমনুত্তমং | 

প্রদক্ষিণ প্রণামঞ্চ চকার ভরতস্তদ। || ২০ || 

তখ? সর্কা মাতরস্তফ্ত শক্রপ্নশ্চ মভাছুযুতিঃ | 

প্রধাতাশ্চাপ্রমভীশ্চ চক্রুর্দেবৎ প্রদক্ষিণং || ২১ || 

তে২ভিবাদ্য বিনিক্ষম্য বনাৎ্ তল্মীদনন্থরং | 

আশ্রমং ক্রোশমাত্রে তু দদৃশুডঃ পিগ্ডিতদ্রমং || »২ || 

ভরছ্বাজসগোত্রস্ত মহর্ষের্াবিতাতমনঃ | 

আশ্রমং ভরতে! দুষ্ট প্র্ষমতুলৎ যযৌ || ২৩ || 
আশ্বাসিতাং তাঞ্চ চমু মহাজ্স। নিবেশ্ সম্যক স যথোপজোঁধত | 
দ্রষ্টৎ ভরদ্বাজস্ৃষিপ্রবর্থং গল্ভং মতিং রাঁজস্তুতশ্চকার || ২৪ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে প্ররাগ প্রবেশে। নাম 
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ || ৯৮ || 

অনুবাদ । 

ভরত অরণামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় কাঁননান্ুরূপ ফলপ্রদ রক্ষ 

সকল চারিদিকে শোভা পাইতেছে, আুতীথ জলাশয় সকল বিকশিত পঙ্কজবনে 

শোভিত হইয়া রহিয়াছে || ১৯ || তখন ভরত অমরগণের বাসস্থান সর্ব্বো- 

স্তম প্রয়াগভীর্থে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন ॥ ২০ ॥ তরতের 

সঙ্গুদয় জননীগণ ও মহাত্মা শক্রন্মও পবিভ্রবেশে সাবধানে দেবতাদিগকে প্রণাম 
প্রদক্ষিণ করিলেন । ২১ 11 অনন্তর সকলে তথায় প্রণতি পুর্বববক সেই বনহইতে 

নিষ্তীস্ত হুইয়! একক্রোশ দুরে নিবিড় অরণো পরিরত ভরদ্বাঙ্ মুনির আশ্রম 

অবলোঁকিত হইলেন || ২২ 1 একান্ত প্যান পরারণ তরদ্বাজগোত্র তগবান্্ মহর্ষি 

তরছ্াঁজ মুনির আশ্রম জন্দর্শন করিয়। ভরত বাকপথাতীভ আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন 

| ২৩।| রাঁজনন্দন মছাত্স! তরত, সমুদয় টসন্যসামন্তদিগকে তখন আশ্ব।স গ্রদান 
পুর্ববক যাঁহাঁর যেমন উপযুক্ত স্থান তাহাকে সেইরূপ স্কাঁনে তথায় সমাদরে রাখিয়। 

খষিপ্রবর. মহায়নি ভরদ্বাজকে দর্শন মাঁনষে গমনের অভিপ্রায় করিলেন ॥ ২ ॥ 

ইতি চতুর্ববিংশতি সীহজ্য বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোপ্যা কাণ্ডে 

প্রয়াগ প্রবেশ নামে অব্টনবতিতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ!! ৯৮ || 
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একোনশততমঃ সর্গঃ। 

ভরদ্বাজা শ্রমং দৃষ্টা। দূরাঁদেব নরর্তঃ | 
বলত সর্বং সমাস্থাপ্য জগাঁম সভ মস্ত্রিভিঃ || ১। 

গঞ্ভামেব তত ধর্মাজ্ঞে। ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদ:। 

নিবন্ত বাঁসসৌ ক্ষৌমে পুরস্কত্য পুরোভিতং || ২ || 
সুূপদ্বারং স্থুসংমুষ্টং কদলীবনশৌভিতং | 
শীন্তবালসুগাকীরং বেদীমগ্ডলমণ্ডিতং || ৩11 
স্বর্ণস্ত বিবৃতদ্বারৎ ভ্রীজমাঁন€ বনশ্রিয়। | 

নাতিদ্রুর« ততে। গত্বা স দদর্শ তদাশ্রমং || ৪ || 

তৎ প্রবিশ্টাশমপদং ভরতঃ সপ্ুরোহিতঃ | 

দদর্শ পরমোদারমৃষিং জ্বলিততেজসং || ৫ || 

ততঃ সন্দর্শনে তশ্ক ভরদ্বাজন্য রাঘব? |। 

মন্ত্রিণভ্তানবস্থাপা জগানম সপুরোহিতঃ || ৬ || 

অনুবাদ। 

নরবর. ভরত দুর হইতে তরদ্বাজ মুনির আশ্রম সন্দর্শন করিয়। অন্ত্রযাজ সৈনা 

সামন্তদ্দিগকে দুরে সন্িবেশিত করতঃ মন্ত্রিগণ সমভিবাহারে তথায় গমন করি- 

লেন] ১ ॥ ধর্মশীল রাঁজনন্দন বিশুদ্ধ ক্ষৌম বসনযুগল পরিধান করিয়া 

ধন্থর্বীণ পরিহার পুর্ববক বশিষ্ঠ পুরোহিতের পশ্চাৎ পদব্রজে গমন করিতে লাঁগি- 

লেন ॥ ২ 11 অনন্তর কিয়ৎছুর গমন করিয়া ভরত ভরদ্বাজ মুনির সেই আশ্রম 

সন্দর্শন .করিতেন, যাহার উপদ্বারদ্ধেশ অতি পরিষ্কুত, যে স্থান উৎকৃষ্ট রূপে 

পরেমার্ড্িতঃ যাহ! কদলীবনদ্বার। পরিশোৌভিত' যেখানে মৃগকুল ও ভূজঙ্গকুল 
শান্তভীবে বিচরণ করিয়] বেড়াইতেছে, যেস্থান বেধীমণগ্ডলে পরিমণ্ডিত, যাহ] 

বনশোভায় পরিরাজিত,' বিস্তত স্বর্গ দ্বারের ন্যায় শোত| পাইতেছে || ৩।1 ৪11 

পুরোহিত সমভিব্যাছারে তরত ভরছ্বাজ মুনির আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়' প্রজ্জ্- 

দলিত অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত পরুন উদার স্বভীব খষিকে সন্দর্শন করিলেন 

|| €& |. অনন্তর রগুনন্দন সেই ভরদ্বাজ মনির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
সেই সকল মন্ত্রিদিগকে কিঞ্িৎ ছুরে সংস্থাপন করিয়া কেবল পুরোহিত বশিষ্টের 

সহিত গমন করিলেন |! ৬ || 
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বশিষ্ঠমথ দৃষ্টেব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ | 

সঞ্চচালাসনাৎ তুর্ণং শিব্যানর্ঘ্যমিতি ক্রবন্. || ৭|| 
সমাগম্য বশিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ | 

অরুধ্যত মহাঁতেজা; পুক্রং দশরথন্য তং || ৮ || 

তাঁভ্যামর্ঘ্যং চ পাদ্যঞ্চ দত্বা চাপি ফলোদকং | 

অন্বপুজ্য স ধর্মাঅ! সর্ববা ংশ্চৈবানুষায়িনঃ || ৯ || 

পপ্রচ্ছ কুশলঞ্চান্ত রাজ্যে কোষে বলে পুরে। 

জ্ঞাত্বা দশরথং বৃত্তৎ ন রাজানং স পুষ্টবান্।1 ১০ || 

বশিষ্ঠভরতৌ চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ং | 
শরীরে চাগ্িহোত্রে চ শিব্যেষু মৃগপক্ষিষু |! ১১ || 

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজে। মহাতপাঃ | 

ভরতৎ প্রত্যুবাচেদং রাঘবাপেক্ষয়। মুনিঃ || ১২ || 

অনুবাদ | 
পরে মহাতপস্বী ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ঝষিকে সন্দর্শন করিবামা ত্র শিষাদিগকে 

অধ্য আনয়ন করিতে বলিয়া অতি সত্বর আসন হইতে গাত্রোথান করিলেন || ৭ || 

মহাতেজন্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠ মুনির সহিত মির্জিক্চ হইলেন, দেখিয়। তরত তাহাকে 

অতিবাঁদন করিলেন, পরে মহামুনি তরতকে রাজ দশরথের সপ্তাঁন বলিয়া জানিতে 

পারিলেন।। ৮ || অনন্তর ধশ্মশীল ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ খষিকে পাদ্তর্থ্য 

প্রদান করিয়। অন্যান্য অন্কুচর বর্গকে যথোপযুক্ত ফল ও জল দ্বারা আতিথ্য রক্ষার্থ 

পুজ] করিলেন ৯ |) রাজা দশরথ মৃত হইয়াছেন, ভরদ্বাজ মুনি জানিতে 

পাঁরিয়া তাহার সহবাঁদ কিছুমাত্র জিজ্ঞাস করিলেন না, কেবল ভরতের রাজা 

বিষয়ক, ধনাগার বিষয়ক, সৈন্যজা মন্ত বিষয়ক ও নগর বিষয়ক, কুশলবার্তা মাত্রই 

জিজ্ঞাস! করিলেন ॥ ১০ ॥ বশিষ্ঠ গনি ও রীজকুমার ভরত, উস্তার। উভয়েই তরদ্বাজ্জ 

খষিকে অনাময় কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মঙ্াঙাগ ! কেমন আপনার 

শারীরিক মঙ্গল? অগ্নিহোত্রের কেমন কুশল? শিষাগণ সকলে রেমন সুখে 

আছেন? আশ্রমস্থিত মৃগ পক্ষি সকল কেমন নিরাপদে আছে 111 ১১ 11 

মহাতপশ্বী ভরছ্বাজ মুনি কহিতেছেন, আপনারা যাহা যাছা। জিজ্ঞীস1 করিতেন 

সে সমস্তই উপপন্ন হইয়াছে বলিয়| রামচন্্রকে মনে স্মরণ করিয়া! ভরতকে এই 

কথা বলিতে লাখিলেন | ১* || 
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কিমগিমনকৃত্যন্তে পরিত্যজ্য নূপশ্িয়ং | 

এতদাচক্ষ মে সর্ববং ন হি শুধ্যতি মে মনঃ | ১১ || 

সুযুবে যমমিত্রত্বং কৌশল্য। নন্দিবর্ধনং | 

যে বনধ্ীরবসনঃ প্রযাঁতঃ সহ সীতয়া || ১৪ || 

নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্র! যঃ সত্যবাদিনা | 
তব ত্বং বনবাসীতি সমাঃ কিল চতুর্দশ || ১৫ || 
কঙ্চিনন, তন্ত রামন্ত ধার্মিকম্য ক্ষমৃবতঃ | 
নিঃম্লেছে। রাঁজ্যলৌভেন বিকতু ত্বমিহাগতঃ || ১৬ || 
তন্তাপাপস্ত পাপং ত্বং ন কশ্চিশ কর্তুমর্থসি | 

অকন্টকং তোক্তমনা রাজ্য রাজবরাআজ || ১৭ | 
ন খলুপাপে পাপং তে কাধ্যং তন্মিন মহাত্মনি | 

যদাসৌ ত্বত্ক্লতে পিত্রা বনমেব বিবাসিতঃ || ১৮ | 

অনুবাদ | 

ছে ভরত তুমি রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করিয়া কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করি 

য়াছ, সে বৃত্তান্ত সমুদয় আঁমীকে বল, যেহেতু কোনক্রমে তোমার আঁগনন দেখিয়। 

আঁমার মনঃ প্রশস্ত হইতেছে না || ১৩ 11 কোৌশলা! দেবীর হৃদয়ের আনন্দবর্দ্বীন, 
শত্রনাশন ফে'সন্তান, যিনি জটাবল্কল ধারণ করিক্প। পত্ী জানকী সমভিব্যাহারে 

অরণো আগমন করিয়াছেন || ১৪ || তোমার সত্যবাদী পিতা স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়! 

তুমি চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনবামী হও রামকে এই কথ! বলিয়| বনবাঁসে 
নিযুক্ত করিয়াছেন | ১৫ ॥ তুমি রাজালোডভের বসম্বদ্ হইন্! সেই ক্ষমীবণন্, 

ধর্মপরায়ণ» শ্রীরামচর্দরের কি. কোন বিপ্রিয়াচরণ করিবার মানসে ন্নেহশন্য হইয়া 

এখানে আগমন করিয়াশ্ছ? ইহ! কিশেষ করিয়। বলহ || ১৬ || হেনৃপনন্ন ! 

তুমি নিষ্ষন্টকে রাজ্যতোগ করিৰার মানসে সেই নিষ্পাপ রামচন্দ্রের প্রতি 

পাপাঁচরণ.কোৌনক্রমেই করিহ নান? ১৭ 1 যখন তোমারই জন্য তোমার পিতা 

তাহাকে বনবাঁস দিয়াছেন তথন আর নিষ্পাপ সেই মছাতা! প্রামচক্দ্রের ডি 

তোমার পাপাচরণ করা বিধেয় নছে | ১৮ 11 



সত, সরস]. অযোধ্যাকীওঃ | ৫৯৯ 

এবমুক্তস্ত ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমতা | 

বিবর্ণবদনোভূত্বা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ || ১৯।| 
ভতোহন্মি যদি মামেবং তগবানবগচ্ছতি | 

মরি তে মা বিশক্কেয়ং ন চাহং কর্ত,মুত্সহে |. ২০ | 
ন মে তদিষ্টং মাতা মে যদবোচন্ষদন্তরে | 

নাহমেতছুপেক্ষেয়ং ন চৈতদ্বাকামাশ্খয়ে || ২১ | 

পাতিতং হযযশো। মূর্ধি, মাত্রা! মে রাজ্যলুক্ধয়া | 
তম্নাহমন্ুমন্যে চ ন চৈতদ্বিদিতং মম || ২২ || 

কে। জীতো ভূমিপাঁলানাং শশাঞ্কবিমলে কুলে | 
জ্েন্ঠৃস্ত ভ্রাতুরিকন্য দ্রহেদনঘ নিদ্বৃ ৭211 ২৩ || 
রাঁজ্যশ্রিয়া ন মে কাধ্যং ন জুখেন ন চাঁন | 

৩ বিনা রাঘবং জ্যেষ্ঠং ভাতরং বনবানিনং || ২৪ || 

অন্যুবাদ। 
সুবুদ্ধিসম্পন্ন ভরদ্বাজ গ্ুনি ভরতকে এই কথা নলিলে পর তরত কৃতাঞ্জলিপুটে 

বিবর্ণবদনে মুনিবর প্রতি বজিতে লাখিলেন || ১৯ || হে মুনে! আমি একান্ত হত 

হইলাম, কেন না ষদি আপনিও আমাকে এইরূপে অবগত হইলেন, ভে তগবম্্ ! 

আপনি আমার প্রতি এমন বিষয়ে আশঙ্কা করিবেন না, ঈদৃশ ছুষ্টকর্ণ্ম সঙ্পাঁদনে 
আমার উৎসাহ নাঁই|। ২০ || আমি অযোধার রাজভবনে না থাকায় আমার 

জননী যাহা বলিয়াছেন, তাহ। আনার অভিমত নহে, আমি একথা উপেক্ষাও 

করি নাই, এবং তীহার বাকা অবলম্বনও করিনাই ॥। ২১ ॥ আমার মাতা 

ব্রাজ্যলোভের পরতন্ত্রা হইয় এই স্ুমহান্ অযশ ভার আমার মস্তকেই নিপতিত 

করিম্াছেন, আমি ইহ] জানিতামও না, এবহ তাহ! অনুমোদন, করি নাই 

|| ২২. 11 হে অপাপ! বলুন্ দেখি এমন ঘ্ণাশুন্য মম্ুষা ফলে আছেঃ যে 

'শশধরের ন্যায় নিশ্মল এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া! জোষ্ট ভ্রাতখর অবশ/ 

প্রাণ্তব্য ঘনোমত.বিষষ্ষের:গ্রতি বিরোধাচরণ করিবে? .২৩ ॥ অতএব 

বনবাসগামী জোষ্টভ্রাতা সেই রদ্বুবংশ প্রদীপ গ্রারামচন্দ্র ব্যছিরেকে আমার রাঁজ্য 

শ্রীতিও কার্য নাই, সুখ্েও কাধ) নাই, আর জীবনেও কারা নাই !। ২৪ || 



১০০ রাষায়ণৎ | [৯৯ ত, সর্গ£ 

'অভং তু তং নরব্যান্রং প্রসাদয়িতুমাগতঃ | 
প্রতিনেতৃমষোধ্যধঞ্চ পাদৌ চাপ্ুযুপসেবিতুৎ || ২৫ | 
তম্মামেবৎগুণং মত্ত প্রসাদং কর্ত,মর্হসি ূ 
ধস মে ভগবন্ রামঃ কক সম্পৃতি মহীপতিঃ || ২৬ || 

এবন্ড বদতস্তস্ ভরতম্ মহাত্মনঃ | 

রামন্নেহাভিভূতস্ত সহস। বাম্পমাগম্ড || ২৭ | 

বাম্পক্রিন্নমুখঞ্চেনং ভরদ্বাজোহব্রবীদিদং | 
উপপন্নমিদং পুজ তবাদ্য বচনং মম || ২৮ | 

পরিতুটঞ্চ বিজ্ঞায় তমাকারৈর্মহামুনিং। 

প্রমৃজ্যাশ্রুণি ভরতঃ পুনর্ববাক্যমুবাচ হ।| ২৯ || 

যদ্যস্তি ময়ি বিশ্বসো। যদ্যবেক্ষ্যোহহমন্মি তে। 

শংস মে ভ্রাতরং. রামং ক্ক নু সংপ্রতি বর্ততে || ৩০ || 
রী 

অনুবাদ । 

এক্ষণে আমি সেই নরোত্তম শ্রারীমচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া] অযোধ্যায় লইয়! 

গিয়া! ভাছার পাদপম্ম পরিচর্যা করিবার মানসে আগমন করিয়াছি ॥ ২৫ ॥ 

ছে ভবন! এই আমার আগমনের অভিপ্রায়, ইহ] অবগত হইয়া আপনি অনুগ্রহ 

সহকারে আমার প্রতি প্রসন্ন হুউন্, এবং সেই মহীপতি শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে 

কোথায় আছেন আমাকে বলিয়া দেউন্। ২৬ ॥ মহাত্মা ভরত এই কথা 

বলিতে বক্িভে'রামন্সেহে অন্ভিভূত হইলেন, তাঁহার নয়নযুগলে সহলা বাঁস্পবারি 

বহিতে'লাগিল॥ ২৭ ॥ ভরদ্বাজ মুনি শোকবারি পরিপ্রুত তরতের মুখার- 

বিন্দ দেখিয়| বলিলেন, হে পুজ্র ! তুমি যে রামচন্দ্রকে লইতে আনিয়াছ, এক্ষণে 

তোমার কথায় আমার বিশেষরূপ বিশ্বাম জন্সিল॥ ২৮ ॥ ভরত আকার 

প্রকারে ভরঘ্বাজ খুনি পরিতুষ্ট হইয়ীছেন ইহ1 জানিতে পারিয়] নয়নজল মাজ্জন| 

করিয়া! পুনর্ধার তাছাঁকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ হে ভগবন্বা যদি 

আমার কথায় আপনণর বিশ্বাস জন্মিয়। থাকে, যদি আমি আপনার কৃপা পাত্র 

হুই, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন্, আঁমার জ্যেষ্টভাঁতা মেই রখুলাথ এক্ষণে কোথায় 
আছেন ? ॥ ৩০ | ৮ 



৯ন৯ত, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাওঃ | ৬০১ 

তন্তৈবং ভাষমাণস্ত রাঘবং পরিপৃচ্ছতঃ| 
মনশ্চক্রে ভরদ্বাজে। ভরতন্ত মহামুনিঃ | ৩১ | 

পুজয়িত্া যথা ন্যায়ং ভরদ্বাজস্তপোধনঃ| 
উবাচেদং মহাতেজাঃ প্রহসন ভরতং বচঃ || ৩২ || 

এবং ত্বয়ি নরব্যান্তর যুক্তং রাঘববংশজ | 
উপাবর্তুয়িতুৎ যন্তুং বনাদিচ্ছসি রাঘবং || ৩৩1 
ষরুরৃত্তির্দমশ্চৈৰ সানুক্রোশগুণক্ষম।$ | 
এতাঁন্যেৰ জুবর্ণানি শরীরে ভূষণণনি তে || ৩৪ || 

বিদিতান্তত্তশ্চৈৰ তব সৌম্য গুণ। মম | 

তত্বতঃ শ্রোতুকামেন প্রিরমেতদুদান্ৃতৎ || ৩৫ || 
শরীয়ত তু মহাঁবহো ধর্্াজ্ঞ গুরুবৎসল। 
মত্র রাজীবতাত্রাক্ষে। বন্ধুস্তব স রাঁঘবঃ || ৩৬ || 

অনুবাদ | 

তরত এইরূপে নানাপ্রকাঁর কথ] বলিতে বলিতে বখন শ্রীরাঁমচক্দ্রের কথ! 
জিজ্ঞাস] করিতে লাগিলেন, তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ তাহার কথায় মনোযোগ করি- 
লেন ৩১ | মগ্গাতেজস্বী তপোঁধন ভরদ্বা্জ মুনি যথোপযুক্ত সমাদর 
করিয়। ঈষৎ হাস্য পুর্ববক তরতকে এই কথ] কহিলেন || ৩২ ॥॥ হে নতরাভ্তম 

রঘুরংশনন্দন ! তুমি ষেমন বংশে জন্ম গ্রছণ রুরিয়াঁছ তাহার উপযুক্ত কর্ম্মই 

এই» যেছেতু তুমি শ্রীরামচক্দ্রকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য মানস 

করিয়াছ || ৩২ || হে ভরত! গুরুষার্গনথগমন, ইন্দ্রিয় সংযমন, দয়া, ক্ষমা, 
প্রভৃতি গুণগণ যাঁছ| তোমার দেহে আছে ভাহাই তোঁমাঁর শরীরের স্বর্ণনয় 
অলঙ্কার হইয়াছে! ৩৪ ॥ ছে সৌমা! তোমার গুণসম্হ আমি বিলক্ষণ 
রূপে অবগত হইলাম, তুমি যথার্থরূপে শ্রীরামের রত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিয়া 
যখন এই সকল প্রিয়কথা1 আমাকে বিলে | ৩৫ ॥ ছে মহাবাহো! হে 
ধর্ণজ্ঞ! হে গুরুবৎসল ! তোমার প্রিয়তম বন্ধু রক্তরাজীবলোচন রদছুনাথ সেই 
শ্রীরামচন্দ্র যেখানে অবস্থান করিতেছেন তাহা শ্রবণ করছ|। ৩৬ |! 

| [ ৭৬ 



৬০২ রামায়ণৎ। [৯৯ত, সর্মঃ| 

হদয়েহপ্যন্তরস্থং তে ভাঁবং চন্দ্রাংশুশীতলং | 

পুচ্ছামি জানন্নত্যর্থৎ কীর্তিং সমতিবর্ধয়ন || ৩৭ || 
সমীপে চিত্রকুটস্ত রাঘব? সহ সীতয়। | 
নিবসত্যাশ্রমে রম্য লঙ্গণেনানুপাঁলিতঃ || ৩৮ | 
শো গন্তাসি সহামাত্যে। বস তং সমুহৃজ্জনঃ | 

স্বামদ্যার্চিতুমিচ্ছামি কামমেতং কুরুঘ মে || ৩৯ || 
ততত্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ 

প্রতীতভূপো। তরতোহত্রবীদ্বচঃ| 
চকার বুদ্ধিঞ্চ মহাশ্রমে তদা 

নিশানিবাসায় নরাধিপাঁঅজঃ || ৪০ | 

ইত্যাধে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাশ্রমে নিবাসো নাম 

একো নশততমঃ সর্গঃ || ৯৯ || 

অনুবাদ । 

চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল তোমার যে ভাঁব তাহা হৃদয়ের মধাস্থ হইয়া রহি- 

মাছে, ইহ! আমি জানিয়াও তোমার কীর্তিকে সমধিকরূতপে আরে বদ্ধিত করিবার 
মানসে গৌরপুর্ববক পুনঃ জিজ্ঞাস। করিলাম ॥ ৩৭ ॥ শ্রীরামচক্্র এক্ষণে জানকা 
সমভিব্যাহারে চিত্রকুট পর্বতের সন্গিধানে ননোহছর আগ্রম স্বান নির্মাণ করিয়। 
লক্ষণ কর্তৃক অন্কপাঁলিত হইয়। বাস করিতেছেন || ৩৮ || ছেতরত! কল্য 
তুমি তথাক্ গমন করিহ» অদ্য অনাত্যগণ ও বন্ধুবান্ধব স্বজনগ্রণ ফমভিব্যাহারে 

এখানে বাঁ কর, আমি তোমাকে অর্টন! করিবার মানস করিয়াছিঠ আমার এই 
কাম্ন! পরিপুর্ণ করছ। ৩৯ 1 অনন্তর ছুরদর্শা নৃপতনন্ন ভরভ উদ্বারভাবে 
যেআঁজ্ঞা! ৰলিয়। মুনির অন্ুরোধ অঙ্গীকার করিয়া মহর্ধির মহ্থাশ্রমে সেই বাতি 

বাস করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি করিলেন ॥ ৪০ | 
ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ বাঁলীকীয় রামংয়ণ সংহিভায় অযোধ্যাকাঁণ্ডে তরদ্বাজি 

মুনির আশ্রষে নিবাস নামে একোনশততভমঃ নর্গঃ সমাপনঃ || ১৯৯।। 



১০০ত, সর্গঃ| | অযোধ্যাকাণ্ড: ৷ ৬০৩ 

শততমঃ সর্গঃ | 

কৃতরুদ্ধিং নিবাঁসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা | 
ভরতং কেকয়ীপুভ্র মাতিধ্যেনাভ্যমন্ত্রয়ৎ | ১ | 
অত্রবীন্তরতন্তেনং নম্বিদং ভবতা কতং | 
পাদ্যমর্থযমথাতিথ্যং বনে যছ্ুপপদ্যতে || ২ ॥ 
অধোবাচ ভরদ্বাজে৷ ভরতং প্রীতিমদ্বচ | 
জানে ত্বাং মতপ্রিয়ে যুক্তং তুষ্যেন্তুং যেন কেনচি 11৩ || 
সেনায়াস্ত তবৈতন্তাঃ কর্ত,মিচ্ছামি ভৌজনং 
শ্ীতিঃ ক্ুত্বা মমাপ্যেবং ভবিষ্যতি নরর্ষভ || ৪ || 
কিমর্ধং চাঁপি নিক্ষিপ্য দুরে বলমিহীগতঃ | 
কম্মাননেহৌপযাতোহসি সবলঃ সহবাহনঃ || ৫ || 

ভরতঃ গুত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোঁধনং | 
নবলেনোপষাতোম্মি ভগবন্ ভগবন্ডয়াৎ || ৬ || 

অনুবাদ | 

যখন কৈকেয়ীকুমার ভরত সেই আশ্রমে অবস্থান জন্য নিশ্চয় বুদ্ধি করিলেন, 

তখন ভতরদ্বাঁজমুনি আতিথ্য বিধানদ্বার৷ আমন্ত্রণ করিলেন ।। ১ ॥ পরন্ত রাজ- 

তনয় ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিলেন, হে মহাঁতাগ ! অরণ্য মধ্যে পাদ্য অর্ঘ্য 
প্রভৃতি যে আতিথখ্যের দ্রব্য লাভ হইতে পারে সে সমুদায় দ্বার! আমাদিগকে 
আপনার আঁতিথ্য কর] হইয়াছে আর বিশেষ আতিথেয় কি?1। ২ | অনন্তর 

ভরদ্বীজ মুনি ভরতকে প্রীতিকর বচনে বন্দিলেন, আমি তোমাঁকে জানি যে তুমি 
আমার যথেষ্ট হিত চিন্ত| করিয়] থাক, এই জন্য যে কোন দ্রব্য উপস্থিত হইলেই 

তাহাতে তুমি তুষ্ট হইবে || ৩ || হেনরোত্তম! তথাপি আমি আপনার এই 
মহতী সেনাদিগকে ভোজন করাইতে ইচ্ছা] করিতেছি, ইহাঁদিগকে ভোজন ন' 

করাইলে আগার মনের তৃপ্তি হইবে না॥ ৪ ॥ আপনিকিজন্য সৈনা সামন্ত 
দিগকে দুরে রাখিয়া এখানে আসিয়াছেন? সদলবলে ও বাঁহনাঁদি সমভিব্যাহাঁরে 
কি হেতু এখানে আগমন করেন নাই ॥ € ॥| মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়] 
ভরত কৃতাগ্জলি হস্তে তাহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমি কেবল আপনার 
ভয়ে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়। এখানে আমিতে পারি নাই ৬ || 



৬০৪ রামায়ণৎ। [ ১০০ত, সর্গঃ | 

মনুষ্য। বাঁজিমুখ্যাশ্চ মত্তীস্তিপ্রক্তা গজাঃ। 
প্রচ্ছাদ্য মহতীং ভূমিং ভগবনন্ুযান্তি মাং || ৭ || 

তে বৃক্গানুদকং ভূমিমীশ্রমেষূ উজীস্তথ। | 

ম হিংস্যুরিতি তেনাহ মায়াঁতো! গুরুভিঃ সহ || ৮ || 

আনীয়তামিতঃ সৈন্যমিত্যাদিষ্টো মহর্ষিণা | 
তথা স চক্রে ভরতস্ততঃ শ্রীতোহভবন্ম,নিঃ 11 ৯| 

অগ্রনিশালাং প্রবিশ্টাথ পীত্বাপঃ পরিষৃজ্য চ। 
আতিথ্যার্ধা ভরদ্বজে। বিশ্বকর্ম্মীণমাহ্ৰয়ৎ্ || ১০ || 
আৰুয় বিশ্বকর্মাণং স্বয়ং ুষ্টীরমব্রবীৎ্ | 
আতিথ্যং কর্ত,মিচ্ছামি তৎ তু মে সন্বিধীয়তাং || ১১।। 
প্রাকৃশ্রোতসস্তূ যা নদ্যঃ প্রত্যকশ্োতস এবচ | 

পৃথিব্যামন্তরীক্ষে চ তা ইহায়ান্ত সর্ববশঃ || ১২ || 

অনুবাদ | 

হে ভগবন্ হে মহাঁভীগ! অসংখা মন্ুষা, বহু পরিমিত প্রধানহ অশ্ব সকল 

ভত্রিধধরমদআবি মস্তমাতঙ্গগণ, ধরণীমগ্ডলের অনেক স্থাঁন আচ্ছাদন করিয়। 
আমার সমভিবাহারে অন্ুগমন করিতেছে ॥ ৭ || তাহারা আশিম মধ্যে 
সমাগত হুইয়। পাছে আঁশ্রমস্থ রক্ষ সকল ভগ্র করে, সমৃদয়' জল পান করিয়া 

ফেলে, তপোবন ভুমিস্থ উটজ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, এই ভয়ে আঁমি 

কেবল একাকী গুরুগণ সমভিব্াহাঁরে এখানে আগমন করিয়াছি || ৮ 11 

অনন্তর ৈন্যদিগকে এখানে আনয়ন কর, ভরদ্বাজ মুনি এই অন্থযতি করিলে পর 
ভরত তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করাঁতে খষি অতিশয় সন্ত হইলেন | ৯ ॥ 

তদনস্তর তরদাঁজ মুনি আতিথ্য করিবার মাঁন০স অগ্নি গ্হে প্রবেশগুর্ব্বক জল পান 

কর্িয়। ওঠ মার্জনা করতঃ বিশ্বকর্মাকে আত্বাঁন করিলেন | ১০ |1 মুনি স্বস্কত 

বিশ্বকর্পীকে আহ্বান করিয়। বলিলেন, ছে বিশ্বকর্মন্! আমি তরতের সৈন্য 
গণের আতিথ্য করিবার মানস করিয়াছি, তুমি তদ্রুপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রীর বিধান 
করহ || '১১ ॥। কিপৃথিবীতে কি আঁকাঁশমার্গেতে যে সকল নদীর শ্রোত বহিয়] 

পুর্ব্বাভিমুখে গমন করিতেছে, ও যে সকল নদী পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে, 
সেই মমুদয় নদীগণকে এখানে আনয়ন করছ।| ১২ ॥ 



১০৪ সর্গঃ |] অযোধ্যাকাওঃ। ৬৭৫ 

অন্যাঃ অবনত মৈরেয়ং সুধানন্যঃঃ কুনিষ্ঠিতাঁঃ | 
মধুরং চোদকং শীতমিক্ষুকীগুরসোগমং || ১৩ || 
আহ্বয়ে দেবগন্ধর্বীন বিশ্বাবনুহীহাহুস্ুন্.। 
তখৈবাপ্দরসো দিব্যা গন্ধাবর্শ্চৈৰ সর্বশঃ || ১৪ || 

দ্ৃতাচীং মেনকাং রস্তাং মিশ্রকেশীমলম্ব বাং । 

ইন্দ্রং যাশ্চোপতিম্ঠন্তি ব্রহ্মাণঞ্চ মহাছ্যুতিং || ১৫ || 
সর্বাস্তস্থরুণ। সার্ঘমাহ্বয়ে সুপরিচ্ছদাঃ। 

বনং নাঁনাকলং ভাম্বৎ ত কুরু ত্বমিহৈব তু || ১১ || 
ইহ মে তগবান্ সৌঁমে। বিধস্তামনমুত্তমং | 
তক্ষ্যংভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহাঞ্চ বিবিধং বনু || ১৭ || 

বিচিত্রীণি চ মাল্যানি পাঁদপাংশ্চ মধুচ্যুতঃ | 
স্লরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

কোন নদী এখানে অবস্থান করতঃ মৈরেয় মধুময়ী হউক্,কোন নদী স্থুধাময়ী হউক, 
'ও কৌন কৌন নদী ইক্ষুদণ্ডের রূসের ন্যায় মধুর স্ুশীতল জল বহন করুক্॥ ১৩ ॥ 
দেবগণ গন্ধর্ক্গগণ, বিশ্বীবস্তু হাহ] হুহু প্রভৃতি স্বর্গীয় গন্ধার্ব্ব গায়কগণকে ও গন্ধর্ক্র 
পত্রী সকলকে আহ্বান করহ || ১৪ || ফ্বতাঁচী, মেনকাঁ, বস্তা, মিশ্রকেশী, অলঙ্গষা, 
প্রভৃতি ্বর্কবেশাগণ, যাঁহাঁর দেবরাজ ইন্দ্রের ও স্বপ্রকাশ মহদ্দীপ্িমান্ ব্রহ্মার 
আরাধন1 করিয়া থাকেন || ১৫ || তীহাদিগের সকলকে উত্তম পরিচ্ছদ পরি- 

ধান করাইয়| তুন্ন,রুর সহিত তুমি এই স্থানে আহ্বান করিষ্প। লইয়া আইসহ, আর 
যাহাতে এই মনোহর বন অশেষবিধ সুস্বাছু ফল সমূহে পরিপুর্ণ হয় তাহ করহ 
॥ ১৬ ॥ ভগবাঁন্ সোমরাঁজ| অমৃতসহহ উত্তম স্থবাসিত অন্ন ও চর্ঝ্য চোধ্য লেহ্য 

পেয়াদি বিবিধ প্রকার খাদ] দ্রব্য প্রস্তুত করিয়। এই স্থানে স্থাপন করুন| ১৭ || 
অশেষ প্রকার সুগন্ধ পুষ্পে বিরচিত মনোহর মালা» মধুধারাক্ষরণতত্পর পাদপ 

সমুহ মদ্য প্রভৃতি নানাবিধ পেয় দ্রব্য ও বিবৈধপ্রকার মাংস প্রস্তুত হউক্।| ১৮ || 



৬০৬ রামায়ণ 1. [ ১০৪ত, সর্গঃ| 

এতহু সমাধিনা যুক্তং তেজসা নিয়মেন চ | 
শিক্ষাক্ষরসমাযুক্তং তপসা চাত্রবীন্ম নিঃ || ১৯ || 
মনসা ধ্যাঁয়তন্তন্ত প্রাঞ্খস্ত কতাঞলেঃ। 

আজগ্ম,স্তানি সর্বাঁণি দৈবতানি পৃথ্ক্'পৃথক্।| ২০ || 
মলয়ং দর্দ'রধৈব সেবিত্বা চন্দনানিলঃ | 
সুগন্ধঃ প্রববৌ যুক্তঃ সপ্তারাসঃ স্ুখঃ শিবঃ || ২১॥| 

ততো হত্যবর্তস্ত ঘন। দিব্যাঃ কুসুমরৃষ্টয়ঃ 
দেবগন্ধর্বনির্ঘেধষে। দিক্ষু সর্ববান্থু শুশ্রুবে | ০৯ || 

প্রবরুশ্চোত্তমা গন্ধা ননৃতুশ্গাগ্দরোগণা? | 

প্রজগুর্দেব! গন্ধর্ববা বীণাঁশ্চৈবাপ্যবাদয়ন || ২৩ || 
স শব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণাংস্তথা | 
বিবেশেোচ্চারিতঃ সম্যক সমসজ্বাতযুক্তিমীন || ২৪ || 

অনুবাদ । 

ভরঘাজ মুনি সমাধিবলে, তেজোবলে, নিয়ম বলে ও ঘপোবল দ্বার শিক্ষা- 

ক্ষর সংযুক্তমন্ত্র বাক্যে এই সকল বিষয় প্রস্তুত হইতে বলিলেন ।| ১৯ || অনন্তর 
তরদ্বাজ মুনি কৃতাঞ্জলিপুটে পুর্ববাতিমুখে মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, 

এমন সময়ে যাবতীয় দেবগণ ভিন্ন তিন্ন রূপে তথায় আঙ্গিয়। উপস্থিত হইলেন 
॥ ২০ || জ্ুগন্ধ চন্দন বায়ু মলয় ও দছু'র নামে পর্বত যুগলের সেবা করিয়া 
স্থখমেব্য ও শুভাবহ রূপ প্রবাহিত হইল ।। ২১ 1॥ অনন্তর স্বর্গ হইতে ঘন খন 
ঘন সকলে পুষ্প রর্টি করিতে লাগিল | ২২ ॥ চারিদিক তদীন্ষে আমৌ- 
দিত হইল, অগ্নরাঁগণ নৃতা, দেবকুল ও গন্ধর্বকুলের গাঁন ও স্থুরসংযোগে 
বীণাধন্ত্র বাদ্য করিতে লাগিল। ২৩ ॥ ইহাদিগের যুখ হইতে যুগপৎ 
উচ্চারিত সেই স্থমহীন শব্দে অন্তরীক্ষ ও ভূমগুলস্থ প্রাঁগিগণের শ্রবণেন্দরিয় এক 
কালে আচ্ছন্ন করিয়া] তুলিল!। ২৪ |! 



১*০ত, সর্গঃ | | অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৬০? 

তন্মিনপরতে শবে দিব্য শ্োত্রপদান্ুগে 

দদৃশে ভারতং সৈন্যং বিহিতৎ বিশ্বকর্ন্মণা || ২৫ || 
বভৃব হি সম! ভুমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনং | 

শদ্বলৈর্ববহুতিশ্ছন্না নীলবৈদূর্য্যসন্নিতৈঃ || ২৬ || 
তত্র বিলাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপুরকাঃ। 

আঁমলক্যাশ্চ জঘ্বস্চ চুতাশ্চ ফলভূৃষণণঃ || ২৭ | 

উত্তরেত্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যে'পতোগবহু | 

অধজগাম নদী ষৌম্য। তত্রাপি চ সরন্বতী || ২৮ | 

অন্যাশ্চ নদ্যে। বহ্ব্যোহথ নানারসবহাস্তথ। | 

আজগ্র,ব্বচনাৎ তম্ক মহরের্ভাবিভাত্মনঃ || ২৯ | 
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাং | 

হর্ন্য প্রীসাদসতঘাশ্চ তোরণানি বুনি চ || ৩০ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর শ্রবণের জৰরোধক সেই স্বর্গীয় শব্দ নিরত্ত হইলে পর বিশ্বকন্ম। 

যথোঁচিত বিধানান্থসারে সজ্জিত রাজকুমার তরতের সৈনাদিগকে সন্দর্শন করিলেন 

॥ ২৫ ॥ তপোবনের চতুর্দিকে পাচ যোজন পরিমিত ভূমি নীল মণি, ও বৈদ্য 

মণি সমান ছুর্কাঁদলে আচ্ছাদিত উন্নতানত রহিত সমান রূপে কল্পিত হইল 

॥ ২৬ || ভগ তপোবনে স্থানে স্থানে ফলতরে অবনত বিল্ব, কপিথ, পনস, 

বীঁজপুর, আম্মলকী, জন্ব, ও আমু গ্রভৃতি বক্ষ সকল রোপিত হইল ॥ 1 এবং 

উত্তর কুরু বর্ধ হইতে স্বর্গীয় উপতভোগে পরিপুর্ণ বন সকল ভরদ্বাজাশ্রমে সমাগত 

হইল, এবং আোতস্বভী মনোহর] স্বচ্ছজলধসরস্বতী প্রভৃতি নদী সকল ও 

অন্যান্য মধুরাদি নানারস বাছিনী নিল্লগ! সকল মহামুনি ভরদ্বাজের বচনাসুসারে 

তদাশ্রমে সমাগত হইল || ২৮ 11 ২৯ ॥ রাজোপঘোগ্য শুভ্র চতুঃশাল! 

সকল ও]গজবাজিদিগের বাসস্থান জন্য গ্রহসকল ও অন্যান্য সৈন্য সামন্তদিগের 

বলতি জন্য অতুযাচ্চ অউীলিকাময়ী পুরীসকল, বছবিধ চিত তোরণ ও বছিদ্বার 
অতিশয় রূপে শোৌভ| পাইতে লাগিল || ৩০ || 



৬০৮ রামায়ণ! [ ১০০ত, সর্গঃ | 

শিতমেঘপ্রভং চপি রাজবেশ্মস্থতোরণং | 

শুর্রমাল্যক্কতাস্তারং গম্ধতোয়সম্ুক্ষিতং || ৩১ | 
চতুরাশ্রমসংবাধং শয়নাশনপাঁনবৎ | 
দিব্যৈঃ সর্ধবরসৈযুক্তং দিব্যতোজনবস্ত্রব || ৩২ || 
উপকম্পিতসর্ধার্থং ধৌতনির্মলভাঁজনং। 
কৃণুদিব্যাসনং শ্রীমৎ, সাস্তীর্ণশয়নাসনং || ৩৩ || 
প্রবিবেশ মহাবশহুরনুজ্ঞাতে। মহর্ষিণ। | 
বেশ্মা তদ্রত্বুসম্পূর্ণৎ ভরতঃ কেকয়ীস্ৃতঃ || ৩৪ 11. 
অন্ুজগ্ম,স্চ তং সর্ব মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ। 
বুরুশ্চমুদাযুক্তা দৃষ্টা বেশ্মানুসম্বিধাং || ৩৫ | 

তত্র রাজাঁসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ | 

তরতে৷ মান্ত্রিভিঃ সার্ধীত্যবর্তত রাঘবঃ || ৩৬ | 

অন্ুবাঁদ 

মনোরম তোরণে পরিশোভিত, 'অবদাত মেঘমলার ন্যায় রাঁজভবন যাঁছাঁতে 
শুক্র মালের ঝাঁলর সকল শোভা পাইভেছে, যাহ সুগন্ধ গন্ধ জল দ্বার। অভিষিক্ত 
যাহাতে চতুর্দিকে গৃহ সকল সমভাবে প্রস্তুত হইস্সাছে, এবং রাঁজোঁপযোগ্য 
শয়নগুহ, ভোজনগৃহ, পানগুহ ও স্পানগৃহ নিয়মিত স্থানে কক্সিত হইয়াছে, 
স্বর্গীয় দিব্যরসে স্বর্গীয় ভোজন দ্রব্য ও বন্ত্র সকল সজ্ভিত রহিয়াছে । ৩২ ॥ 
চতুর্দিকে বিবিধ প্রকার সম্পত্তি সঞ্জিত রহিয়াছে, সুশোভিত স্ব্গীয় আসন সকল 
পাতিত রহিয়াছে, শয়নের' জন্য প্রচ্ছদপটযুক্ত সুন্দর শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে 
॥ ৩৩ | ভগবান মহর্ষি ভরদ্ধাজ মুনি অন্থমতি করিলে পর আজান্ুলম্বিত 
বাহু কৈকেয়ীকুমাঁর ভরত রত্বরাশি পরিপূর্ণ সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন 
॥ ১১৪ ॥ মন্ত্রিগ্ণ পুরোহিভগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাঁজনন্দনের অন্থু- 
গমন করিলেন, এবং অশেষবিধ উপকরণে পরিপুর্ণ সেই ভবন সন্দর্শন করিয়! 
য্পরোনাস্তি আনন্দযুক্ত হইলেন।। ৩৫ ॥ রথুনন্দন ভরত মস্ত্রিগণের সহিত 
তথায় রাঁজার উপযুক্ত আঁসন বাজন ছত্বাদি সদয় প্রাপ্ত হইলেন) 



১০*ত,সর্গঃ 1] অধযোধ্যাকীও2 ৷ ৬০৯ 

আসনং পূজয়ামাস রামারাভিপ্রণম্য সঃ 
বালব্যজনমাদায় ন্যনীদৎ পরমাত্বান্ || ৩৭ || 
আনুপুব্বা নিষেছুশ্চ সর্ব মন্ত্রিপুরোহিতাঃ 1 

ততঃ বেনাপতী পশ্চাঞ প্রশস্তাবন্বসীদতাং || ৩৮ || 
ততঃ পরমমাঁতিথ্যৎ গন্ধৰপরসান্বিতং | 0. 
বশিল্ঠপুর্বং কাকুৎস্থঃ প্রতিজগ্রাহ ধর্্মবিৎ || ৬৯।| 
তাশ্চ সর্ব! মুস্ার্ডেন নদ্যং পীয়সকর্দামাঃ। 
উপাতিষ্ন্ত ভরতং ভরদ্বীজন্ত শীসনীহু || ৪০ || 
তাসামুতয়তঃ কুলং পাণ্ডমৃৎ সানুলেপনং | 

আনীন্নানাবিধং দিবাং ব্রাহ্মণন্ত প্রসাঁদজং || ৪১ || 

তেন চৈব মুহূর্তেম দিব্যাভরণভূষিতাঃ | 
আজগ্ম,ব্বছনাহত্রা স্তন্সিম্নঙ্সরসাজপাঃ || ৪২1|. 

অনুবাদ । 

ভরত গ্রীরাধচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সেই সিংহাসনকে গুজ। করিতেন,এবং মেই 

অভিনব শ্বেতচ্ছন্ত্র গ্রহণ করিয়] উপবিষ্ট হইলেন || ৩৭ || অনন্তর মস্ত্রিগণ 

ও পুরোহিতগণ আন্ুপুর্ক যশজ্মাষে সকলেই উপবেশন করিলেন, পরে ছুই জন 

প্রধান সেনাপতি তীহার উভয় পার্খে উপবিষ্ট হইলেন || :৩৮ ॥ ভদনন্তর ধর্ম 

পরায়ণ তরত-ও বশিষ্ঠাদি পুরোঁছিত সকলে ক্রমে 'ভরদ্বাজের গন্ধ রূপ রসযুক্ত 

অর্কোত্তম সেই আতিথা গ্রহ করিলেন | ৩৯ || মহাত্মা তরদ্বাজমুননির শাসন 
ক্রমে সেই সকল নদী ঠৃহুর্তমাত্রেতে- পায়সময়ী হইয়া মৃপনন্দন ভরতেয় উপাসন। 

করিত লাগিল 8০ ॥ সেই সকল নদীদিগের উতয়ক্কুল যাহা পাও,বর্ণ উত্তম 

মৃত্তিক। দ্বারা বিলেপিত ছিল ব্রান্গণ প্রধান ভরদ্বাজ মুনির প্রসাদে তাহ। নান" 

বিধ স্বর্গীয় সুস্বণছু-দ্রাব্ে পরিপুর্ণ হইল || ৪১ ॥॥ সেই স্থানে সেইক্ণে মুনির 
শানে ক্বর্ীয়: বিবিধ ব্যর্ণ মশি-ফাণিক্ময় আভরণে ০৩০ সহত্র সহ 

রঞ্নতুরাঁগঞক আনিকা উপস্থিত-হাইলস:]| ৪২ 11 
[ ৭৭ ] 



৬১০ রাষায়ণৎ। 1১৯৯ তি,সরগঃ। 

স্থবর্ণবীতিপ্রতিমঃ পদ্মকিঞ্রল্কসপ্রভাঃ। 
দিব্যা বিংশতিনাহআঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রি়ঃ || ৪৩ | 
যাতিগৃহীতঃ পুরুষো৷ তবেছুন্স্তচেতনঃ। 
আয়াতান্দ্রিশৎ্সাহআ্রীঃ স্ত্িয়োহন্যা নন্দনাঘনাৎ || 5৪ || 

নারদস্তধ,রুর্গোপঃ প্রদত্ত; হুরয্যমণ্ডলঃ। 
এভে গন্ধব্বরাজানো। তরত্যাগ্রতে। জণ্ডঃ || ৪৫ || 

অলঙ্বষ। মিশ্রকেশী পুগ্ুরীকাথ বামন! । 
উপানৃত্যংশ্চ ভরতং ভরঘ্বাজস্ শীসনাৎ, ॥ ৪৫ | 
যানি মাল্যানি দেবানাং যানি চৈত্ররথে বনে। 
প্রয়াগে তান্যহৃশ্ন্ত ভরদ্বাজন্ত শাসনাৎ, | ৪৭ || 

শিংশপামলকী জস্বে। যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ | 
প্রমদাবিগ্রহং কৃত্বা। তরদ্বাজাশ্রমেহভবৎ 1) ৪৮ | 

অনুবাদ । 

ভরদ্বাজ মুনির অন্থুমতিক্রমে ধনাপিপতি কুবের স্বর্ণ পুত্তলিক1 সমান, কমল 

কেশরের ন্যায় প্রভাধুক্ত বিংশভি সহত্র ন্বর্ীয় কামিনী তথায় প্রেরণ করি- 

লেন।। ৪৩ ॥ যাহারদিগের দ্বারা গৃহীত পুরুষমাত্র উদ্মত্তচিত হয়, ইন্দ্রের 
নন্দনবন হইতে অপর ত্রিংশৎ সহ ললন1] সমাগতা হইল।। 88 ॥| 

নারদ, তুর, গোৌঁপ, প্রদত্ত, স্ুর্ধ্যমণ্ডল প্রভৃতি গন্ধর্ব রাজসমুহ মুনির অনুমতি 

ক্রমে ভরতের সমক্ষে গান করিতে লাগিলেন | ৪৪ ॥ ভরদ্বার্জের শাসনা- 

স্থসাঁরে অলম্বষা, মিশ্রকেশী, পুগুরীক1, বামনা, প্রভৃতি স্বর্গ নর্তুকীরা তরতের 
সমক্ষে নৃত্য কাঁরতে লাখিল | ৪৬ 1 অমরগণের চৈত্ররথ বন নামক উদ্যানে 

বে সদায় মাল। শোৌভ] পায়, ভরদ্বাজ মুনির শাসন বলে প্রয়াগে সেই সমুদয় 

মাল্য নিরীক্ষিত হইতে লাগিল || ৪৭ | শিংশপা, আমলকী, অন্ব,, প্রভৃতি বু, 

অন্যান্য আর যে সকল লতা কাশিনী কলেখর "ধারণ করিয়া ভাপা সু লর 
আশ্রমে অবস্থিতি করিতে পাখি | ৪৮ | 
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সুরাং স্থরাপঃ পিবতু পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতঃ | 
মাঁংসাঁনি চ মহাহ্ধণি ভক্ষ্যন্তখং যাবদীদ্িিতং || ৪৯ || 

আচ্ছাদয়ন্ স্নাপয়ংস্চ নদীতীরেষু বন্তুষু। 
অপ্যেকং পুরুষং প্রাপ্য প্রমদাঃ পঞ্চ বট্ তথা || ৫০ || 
সম্বাহয়ন্ত্যপানীন। নাষ্যে। রুচিরলোচনাঃ | 
পরিগৃহ্া তথান্যোন্যং প্রাপয়ন্তি বরাজনাঃ | ৫১ || 

হয়ান খরান্ গজানুষ্রাংস্তঘৈব সুরভীনুতীন্ । 
ইন্ুৎস্চ মধুলাজাংশ্চ ভোজয়াদাস্ুরেৰ হি 1 ৫২ || 

ইক্ষাকুবরযোধাস্তে চৌদরন্তো মহীবলাঃ | 
নাশ্ববন্ধোহশ্বমজ্হাসী মন গজং কু্জরগ্রহঃ ॥ ৫৩ | 

মত্তোন্মত্তসমণকীর্ণ এবমাসীৎ তদ। চমুঃ 

তর্পিতাঃ সর্বকামৈস্তৈ রক্তচন্দনবধিতাঁঃ || ৫8 || 

অনুবাদ | 

যাহার! স্থরা পাঁন করিয়া থাঁকে তাছার! সরা পান করুক, যাছার] ক্ষুধায় 

অতিশয় কাতর হইয়াছে তাহার পায়স পান করুক, যাহারা মাংস ভোজন 

করিয়। থাকে, তাহার] মনোমত মহা সুলা সুব্বাছু মাংস ভক্ষণ করুক॥ ৪৯ ॥ 

তরদ্বা্জ মুনি সেই মনোহর নদী তীরে তাহাদিগকে স্লান করাইয়] "বস্ত্র দ্বার] 
আচ্ছাদিত করিলেন, তখন পাচ ছয় জন স্ত্রীলোক এক এক পুরুষ প্রাণ্ড হইয়] 
তাহাদিগের সেবা করিভে লাগিল || ৫০ || সেই সকল সুনয়ন1 বরাঙ্গনা 
কামিনীর] সমীপে সমাসীনা হইয়! তাহাদগের অঙ্গ প্রতাঙগ সংবাহন করিতে 
লাগিল, এবং তাহাদিগকে ধারণ কফরিয়। পরম্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল 
॥ ৫১ 1 এবং অশ্ব গর্দভ হুস্তী গে। মহিযাঁদি পশুদিগকে তদ্রক্ষকেরা ইক্ষু 
মিষ্ট লাজ অর্থাৎ ম্ড়কী এ্রভৃতি দ্রব্য সকল ভোজন করাইতে লাগিল || ৫২ ॥। 
ইন্াকুবংশীয় মহা বল পরাক্রান্ত সেই সমুদয় যুদ্ধ কুশল সেনাগণ এমতি সুখে 

কালাতিপাত করিল, যে অশ্বীরোহীর। আর আপনার অশ্বই দেখিতে পায় না, ও 
হস্তিপকের] আপনার হস্তীই চিনিতে পারে না॥ ৫৩ || কলতঃ সেই সকল 
সর্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনীরা রক্তচন্দনানুলিগত দেহা হইয়া মনোমত বিবিধ কাম্য 
বস্ত দ্বারা তাহাদিগকে এমনি পরিতৃপ্ত করিয়াছিল যে ভাছার] তৎ্কালে মস্ত বা 

৬০ , 

উম্মত প্রায় ছইয়! উঠিল ।। ৫৪ | 

১০০ 



৬১২ রামায়ণৎ ?... [১০০ সর্থ। 

অপ্দরোগণসংহ্ৃষ্টীঃ সৈন্যা বাঁচ উদীরয়ন্। 
নৈবাষোধ্যাং গমিধ্যামে। গোমিষ্যামো ন দণ্ডকং | ৫৫ || 

কুশলং ভরতন্যান্ত রামস্যান্ত্ যথা স্ুখং | 

ইতি পাণদাতযোধান্তে হস্তযশ্বারোহবন্ধকাঁঃ || ৫৬ || 

অথ হৃফী। বিনেছুস্তে নরান্তত্র সহঅশঃ। 
ভরতন্তানুবাতারঃ স্বর্গোহয়মিতি, চা ক্রবন || ৫৭ || 
ততো ভূক্তবতাং ত্েষাং তদনমমুতোপমং। 

দিব্যতক্ষ্যে'পভোগীনাঁং নাভবস্তক্ষণে মতিঃ || ৫৮ || 

প্রেষ্যাশ্চৈবাশ্ববন্ধাশ্চ বলস্কাশ্চৈৰ সর্বশঃ 
বভূবুঃ হুতৃশং তৃণ্ডাঃ সর্ষে চাহতবাঁনসঃ || ৫৯ || 

কুগ্জরাশ্চ খরোস্ীশ্চ গোহজাবিস্ৃগপক্ষিণঃ | 
বৃবুঃ সুতৃশং তৃপ্ত নানাবিধগতিত্বনা; || ৬৯ || 

অনুবাদ । 

ঘগ্লরোগণ সৈন্যদিগকে সন/ক্ পরিতৃপ্ত করিলে পর তাঁহারা সকলে বন্িতে 
লাগিল, আমরা আর কখন অযোধ্যায় গমন .করিব নাঃ এবৎ দণ্ডকাঁরণ্যেও 

যাঁইৰ নাঁ।। ৫৫ 1॥ ভরতের মঙ্গল হউক, শ্রীরামচক্দ্রেরও যেমন সুখ হওয়া 
উচিত তেমনি সুখ হউক, আনন্দে পরিপুর্ণ হইয়] পদীতিক, অশ্বারোহী, হস্তীপ 
গ্রভৃতি যৌদ্ধীগণ এই রূপ বলিতে লাখিল ॥ ৫৬ || অনন্তর তথায় ভরতের 

সহআ্ সহত অন্থচরগণ আনান্ধত মনে বলিতে লাগিল যে এমুনির আশ্রম কই, 

এইত ক্বর্গ ||. ৫৭ ॥ তদনন্তর মেই সকল সেনাগণ বাহার অস্ত সমান সেই অনাদি 

তোৌজন করিল্,যাহার। দেবসেব্য ভ্রবয উপভোগ করিল» তাঁছাদিগের কোনক্রমে ই 

আর অন্যান্ন তৌজনে অভিরুচি থাকিল 'ন11 ৪৮11 কি প্রেষ্যগণ কি অশ্বারোহ 

সকল কি পদাঁতিকদ্দল্, সকলেই নববস্ত্রপরিধান করিয়।. অতিশয়: পরিস্ৃপ্ত হইল 
॥ ৫৯. ॥ কি মাতঙ্গগণ কি গর্থাতনিকর কি উউসমুছ কি গে। সমুদয় কি 

ছাঁগল-দূল, কি মেষপাল কি মৃগকুল কি পক্ষিসন্দোহ সকলেই অভিশয় পরিতৃপ্ত 

হইয়া নানাগ্রফীর গতি ও অশেষ বিধ স্বর, গ্রকীশ. করিয়। ধনি করিতে 
লাগিল ॥ ৬৭ | 
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নাশুর্রবাসান্তত্রাসীৎ স্কুধিতে। মলিনোহপি বা। 
রজমা ধস্তকেশে! ব৷ নরঃ কশ্চিদভূৎ তদী || ৬১1 
বতুরুর্বলপার্শেষু হদাঃ পায়সকর্দমাঃ। 
তাঁশ্চ কামবহা নদ্যো দ্রমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ || ৬২ || 

বাপ্যো মৈরেয় পুর্ণাশ্চ ভূষ্টমাংসচয়ৈর্তাঃ। 
প্রতপ্রৈঃ পৈঠরৈ শ্চৈৰ মার্ণমায় £রতৈত্তিরৈঃ || ৬৩ || 

আজৈরপি চ বারাহে িানবরস্ধরৈ£| 
ফলনির্,ভসংনি দ্বৈঃ পুরৈরপি রসান্থিতৈঃ | ৩৪ || 

পুঙ্গধ্বজাবকীর্ণানি শুক্লান্যনস্ত তিষ্ঠতি | 
পাত্রাণাঞ্চ সহআাণি শতকৌন্তান্যনেকশঃ || ৬৫ || 
স্থাল্যঃ কুন্তাঃ কলন্তশ্চ মধুপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঁঃ। 
যৌবনস্থস্থ তক্রন্ত দধিস্থসমণন্ধিনঃ || ৬৬ | 

সেই তরদ্বাজ মুনির আশ্রমে তখন শুক্রবস্ত্র পরিধান করে নাই এমন জোকই 

ছিল ন?» কেহই ক্ষুধিত ছিল না, কেহই মলিন পরিচ্ছদে পরিরত ছিল 
ন', এবং কাহারই কেশ পাশ ধূর্ল দ্বারা অপরিষ্কুত ছিল লা ৬১ 1 
সেনা সমূহের পার্খ স্থিত হুদ সকল পায়স পুর্ণ হইয়ার্ছল, সেই সকল নদী 
কাম্য বস্তু বহন করিয়াছিল, এবং বৃক্ষ সকল হ্ৃইভে যধুধারাপ্রবাহিতা 

হইয়াছল। ৬২ || বাপী সকল মদ্ পরি পুর্ণ হইয়াছিল, ও ভর্জিত অথচ 
উত্তগত পিঠর মাৎস, মৃগমাংস, ময়ুর স্বাংষ এবং তিস্তিরি পক্ষির মাংস, ছাগ মাংস, 
ও বরাহ মাংসে পরিরত ও উপাদেয় মিষ্টাশ্র সমুহে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এবং 
রসাঁল নানাবিধ ফল নির্ধাসে উৎপন্ন আসবে পরিপুর্ণ হইয়াছিল ॥ ৬৩ 4 ৬৪ || 

শুকুবর্ণ অন্নের রাশি সকল পুষ্পের ন্যায় স্থশোভিত হইয়] অবস্থান করিতেছে, 

অনেক সহত্র ত্বর্ণময় পাত্র সকল চারিদিকে শোভা পাঁইতেছে.|। ৬৫ ॥ 
স্থাঁলী সকল ও জল পুর্ণ কলস সকল এবং দ্ুসংস্কৃত মধু পুর্ণ কলসী সকল সভ্জিত 
রহিয়াছে, অদ্ধা মথিত তক্র হইতে দধির ন্যায় সদগন্ধ নির্গত হইতেছে 1 ৬৬..|। 



৬৭১৪ রামীয়ণৎ | ১০৪ত, সর্গঃ | 

হদাঁঃ পুর্ণ রসালায় দঃ শ্বেতন্ত চাঁপরে। 
বৃবুঃ পয়সশ্চাপি শর্করায়াশ্চ সঞ্চয়াঁঃ || ৬৭ || 

কল্কাংশ্চ্ণকধায়াংশ্চ ম্নানানি বিবিধাঁনি চ। 
দদৃশুরাজনস্থানি ভীর্থেযু সরিতাঁং নরাঃ ॥ ৬৮ || 
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাঁবনসঞ্চয়ান। 
ক্ষচন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্রেষ চ তিষ্ঠতঃ || ৬৯ | 
দপপশশন্ পরিসৃষ্টাংশ্চ মাল্যাঁনি বিবিধাঁনি চ | 

পাছুকোপানহ শ্চৈৰ যুগ্মান্যত্র সহঅশঃ || ৭০ || 
অঙ্রনং কন্কতীঃ কুর্চাংশ্ছত্রাণি বিবিধাঁনি চ। 
তনুত্রাণি বিচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ || ৭১ || 

প্রতিপানহদান্ পুর্ণান খরো্রগজবজিনাঁং | 
অবগান্থান্ স্থৃতীর্থাংশ্চ হ,দান্ সোশুপলপুষ্রাঁন || ৭২ || 

অন্ুবাদ। 
কতিপয় হদ ভ্রাক্ষারসে পরিপুর্ণ হইয়াছে, দধি পুর্ণ কতক হৃদ বিষদ রূপে 

শোতা পাইভেছে কয়েকট1 ভদ ক্ষীরে পরিপুর্ণ হইয়াছে, কেন স্থানে 
পর্বতাঁকার সর্করা সঞ্চিত রহিয়াছে ।| ৬৭ || নদী তীরেতে বিবিধ প্রকার 
স্নান সাধন গন্ধ কজ্ক, গদ্ধ চূর্ণ সমুহ পাত্র সকল সজ্জিত রহিয়াছে, মন্ুধা মানেই 
তাহ) দেখিতে লাখিল | ৬৮ | নদী কুল সকলের দন্ত ধারণের জনা শুক্র 

বর্ণ কিরণযুক্ত মৃদুল চন্দন কাষ্ঠ সকল সজ্জিত রহিয়াছে || ৬৯ ॥| স্থানে 

স্থানে অতিস্বচ্ছ বিষদ মুকুব সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াঁছে, বিবিধ সদ্দীন্ধ মাল সকল 

প্রস্তুত রহিয়াছে, সহস্র সহত্র কান্ঠ পাদুকা ও চর্ম পাদুকা যুগল সংস্থাঁপিত 
হইয়াছে ।॥ ৭০ || কোথাও কজ্জ্বল সমুহ প্রস্তুত কর! রহিয়াছে, কোথাও 

রাশীকৃত কষ্কতিকা আছে, কোনস্থানে ভূলিক] সকল সঙ্ঞিতত রহিয়াছে, 
কোন স্থানে বিবিধ আতপত্র সমুহ একত্রিত রহিয়াছে, কোথাও বা বিচিত্র বর্ণের 
তস্কুত্রীণ সকল সংস্থাপিত আছে, কোন স্থানে বা অস"খা শয্য। প্রস্তুত কর! 
হইয়াছে কোন কোন স্থানে উপবেশনের আসন সকল পাঁতিত রহিয়াছে 1 ৭১7 
গর্দদত উষ্ তুরঙ্গ মাঁভঙ্গগণের স্লানের জনা বিকচ পহাজ সম্কুল জল গুর্ণ অবগ্বা- 
হনোৌপযোগ্য উৎকৃষ্ট খাটযুক্ত নির্ট্দিত হুদ সকল স্থানে স্থানে শোভা পাঁই- 
তেছে। ৭২ 11 | 



১০৩ত,সর্গ: | ] অযোধ্যাকাওঃ 1 ৩১৫ 

নীলবৈদূরধ্যবর্ণাংস্চ মৃদুন্ যবসসঞ্চয়ান্। 
চারয়ন্তঃ পশুনাং তে নান্তং দদুশিরে তদী || ৩ || 

ব্যম্ময়ন্ত মনুষ্যান্তে স্বপ্নকপ্পং তদজ্ভুতং | 

দৃ্টাতিথ্যং কৃত স্তাদৃগ্তরতন্ত মহর্ষিণ। || ৭৪ ॥| 
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে | 
ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রিব্যত্যবর্তত || ৭৫1 
প্রাতিজগ্ম স্চ তা নদে গন্ধর্বাশ্চ বথাগতং | 

তরদ্বাজমন্ুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্ববা বরাঙ্গনাঃ ॥। ৭৬ || 

অনুবাদ । 

পশুদিগের আহারের জন্য তখন বৈছুধ্য মণির ন্যায় নী্বর্ণ অভি মৃদুল এত 
ঘাসের রাশি প্রস্তভত কর! ছিল ষে পশু চারকের। পশু চারণ করিতে করিতে 

তাহার অন্ত দেখিতে পাইল না, অর্থাৎ খাওইয়া তাছার শেষ করিতে পারিল না 

| ৭৩ | মহর্ষি তরদ্বাজ তরতের লেনাগণের যে প্রকারে আতিথ্য কার্য সম্পা- 
দন করিলেন, মনুষ্য মাত্রেই স্বপ্ন সমান সেই অন্ডুত ব্যাপার সন্দর্শন করিক়। 
বিন্ময়াপন্ন হইল || ৭৪ || দেবগ্ণণ নন্দনবনে যে প্রকার ক্রীড়ারসে কালাতিপাঁত 

করেন সেই রূপ তরদ্বাজ মুনির রমণীয় আশ্রমে বিবিধরসে ক্রীড়া করিতে করিতে 

তাহাঁদিগের সেই রাত্র অতিবাহিত হইল॥ ৭৫ ॥ তখন ভরদ্বাজ মুনির 
অনুমতি ক্রমে সেই কল নদী যথ] স্থানে প্রতি গমন করিল, গন্ধর্কেরা ও 
সর্ব্বোস্তষ! রূমণীগণেরা মস্কৃষয কর্তৃক অতিমর্দিতা হইয়া সকলে যে স্থান হইছে 
আগত হইয়াছিলেন পুনব্বার তথায় গমন করিলেন।। ৭১ || 



৬৯১ 'রাষায়ণৎ | [ ১১ত,সর্গঃ | 

তথেৰ মত্ত মদিয়োৎকট। নরাং 
স্তথৈব দিব্যাগুরুচম্দনোক্ষিতাঃ। 

তথৈব দিব্যা বিবিধোত্বমআজঃ 

পৃ্থক্ প্রক্কীর্ণ। মন্ুজৈঃ ্ রমর্দিতাঃ ॥॥ ৭৭ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণ অযোধ্যাকাণডে গু তরদ্বাজাতিথ্যং 

নাম শততমঃ সর্গঃ1| ১০০ | 

অনুবাদ । 

মন্থষ্যের। সকলেই সেই প্রকার মদারসে. মত্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগেও 

গাত্রে সেই স্বর্গীয় অগুরু চন্দনাদি বিলেপিভ রহিয়াছে, সেই প্রকার নাঁনামত দিব্য 

উত্তম মাল্য সকল পৃথক্পৃথক্স্থানে পতিত রহিয়াছে, সকলেই দেখিতে পাইল, 

কেবল সেই সকল জনগণ ও নদ্যাদি উদ্যান মাত্র আর দর্শন হইল না। ৭৭ ॥ 

ইতি চতুর্বিংশতি সাঁহত্ম বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
ভরদ্বাজের আতিথ্য নামে এক শত ভমঃ সর্মঃ মমাপনঃ1॥ ১০০ || 



১০১ত,সর্গঃ7 অযোধ্যাকাও2 । ৬১৭ 

একোত্তরশততমঃ সর্গঃ। 

রজনীং তামুবিত্বাথ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ | 
কৃতাতিথ্যং ভরদ্াজং কালেইভ্যেত্যাভ্যবাদয়ৎ || ১ || 

তম্ৃুষিঃ পুরুষব্যান্রং সংপ্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিস্থিতং | 
হুতাগ্রিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোহত্যভাষত || ২ || 
কচ্চিৎ পুর স্ুখেনেয়ং তবাদ্য রজনী গতা | 
সমগ্রন্তে জনঃ কচ্ছিদাতিথ্যে শংস মেহন্ঘ || ৩ || 
তমুবাচখঞ্জলিং কৃত্বা! ভরতোহভিপ্রণম্য চ। 

আশঅ্মাদতিনিষ্কান্ত মৃবিমুত্তমতেজসং | ৪ || 
সুখোবিতোহন্মি তগবন্ সমন্ত্রিলবাহনঃ | 

ত্দিতঃ সর্ববকা মৈশ্চ ভগবন্ বহুশস্তুয়া || ৫ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর ভরত সেই রজনী তথায় অবস্থান করিয়া প্রাতে উপযুক্ত সময়ে উচিত 
মত পরিচ্ছদ, পরিধান .করিয়। যাহার দ্বার! এই প্রকার আতিথ্য কার্ষ্য সম্পাদিত 
হইয়াছিল, সেই মহাত্সা ভরদ্বাজ শ্নির লম্লিধানে গমন পুর্বক তাহাকে অতি 
বাদন করিলেন ॥ ১ ॥| অশ্রিহোত্রান্থৃতি প্রদান,করিয়] তরদ্বাজ মুনি, পুরস্থিত 

প্রাঞ্জলি হস্ত দণ্ডায়মান পুরুষোত্তম ভরতকে অবলোকন করিয়| বলিলেন ॥ ২ ॥ 

হে পুক্র ভরত! অদ্য রাত্বি/তুমি কেমন সুখে বাঁপন করিয়াছ! তোমার 

অন্থচর সৈন্য সামন্ত সকলে !!আতিথ্য বিষয়ে কি রূপ সন্ভষ্ট হইয়াছে! হে 
অনঘ! তাঁহা আমাকে বল।॥ ৩ || আশ্রম হইতে অভিমুখে সমাগত অতি 

তেজন্বী ভরদ্বাজ মুনির 'সম্ম.খে কৃতঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হুইয়। প্রণতি পুর্ববৰ 

তরত তীছাকে বলিলেন ।॥ ৪ || হে ভগবন্! আমি মন্ত্রিগণ ও নৈন্য 

সামন্ত বাহনাদি সহিত পরম সুখে অদ্যকার যাঁমিনী যাপন করিয়াছি, €ে 

মহাঁতাণ্ধ! আপনি আমাদিগকে বহুবিধ মনোমত কাঁমা-ববস্ত: দ্বার পরিতৃপ্ত 

করিয়াছেন । ৫ ॥ 

[ ৭৮ ] 



৬১৮ রামায়ণ । |১০১তি,সর্গঃ। 

অপেতক্লমসন্তপাঃ সুতিক্ষাঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ। 

অপি প্রেধ্যানুপাদায় সর্বে স্ম জুল খোধিতাঃ | ৬ || 

আমন্ত্রয়ে ত্বাং ভগবন্ মামনুজ্ৰীতুনর্থসি | 

ভ্রাতুঃ সমীপং যাঁস্তামি শুভেনেক্ষস্থ চক্ষু! || ৭ || 

আশ্রমং তন্ত ধর্মাজ্ঞ ধার্মিকম্য মভাত্মন:। 
আচক্ষ কেন মার্গেণ গচ্ছেয়ং তগবন্নভং || ৮ || 

যৌজনানি কতীতশ্চ কম্মিন দেশে ন ভাঁশ্রম5। 
সগীতীলল্মণসখে। ধর্মাত্মা যত্র বর্তাতে || ৯ || 

ইতি পুষ্টস্তদা তেন তরতেন মহা স্মন। | 
ততঃ? স ভরতং ধীমাঁন্ মহর্ষিরিদমত্রবীৎ || ১৯ || 

তরতা'দ্ধতৃতীয়েঘু যোৌজনেঘ্বজনে বনে। 

চিত্রকূটো গিরিম্কাত রগ্যনির্বরকন্দরঃ || ১১।। 

অনুবাদ । 

আমার্দিগের আন্তিও সন্ডাপ সমুদয় ছুর)কুত হইয়াছে, আমর। ননোনত 

তিক্ষ। লাভ করিয়াছি, এবং যথোচিত পুরস্কার প্র।গু হুইয়াছি, অধিক কি বলিব, 
অন্থচর বর্গ সমভিবা হারে 'আমর| সকলেই পরমস্থুখে বাঁস করিয়াছি ॥ % ॥ 
ছে তগবন্।! এক্ষণে আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে জ্যেঠ 
জাত 'শ্রীরাঁমচন্দ্রের সমীপে আপনি আমাদিগকে অন্থমতি প্রদান করিতে যোগ 
হউন, এবং স্ুনয়নে নিরীক্ষণ করুন্, গমন করিব || ৭ || হে ধর্শান্ন্! হছে 
তগবন্! আমাদগকে এক্ষণে বলিয়। দেউন্, আমর কোন্পথে গমন করিলে 
ধার্মিক প্রধান মহজ্! সেই শ্রীরামচক্দ্রের আশ্রমপ্রাপ্ত ছইতে পারিব? || ৮ || 
তাহার আশ্রম এখাঁন হইতে কত যোঞ্সন হইবে? এবং সেই আশ্রম বা কোথায় ! 
যেখানে ধর্্াতা| প্রীরাঁমচন্দ্র, জানকী লক্ষণ সমভিবাহাঁরে অবস্থান করিতেছেন 
| ৯1 তখন মহা ভরতকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া স্থরুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ি ভরদ্বাজ ভরতকে 
এই কথ! বলিলেন ।। ১০ || ছে তাতভরত! এখান হইতে সাঁডে তিন 
যৌজনের পর নির্জন বন মধে মনোহর নিবার ও অতি রমণীয় গুহ! বিশিষ্ট 
চিত্রকুট নামে এক পর্বান্থ আছে | ১১1 
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উত্তরং পার্খবমাশ্রিত্য তস্ত মন্দাকিনী নদী | 
পুঙ্গিতদ্রমনংচ্ন্না নানাপক্ষিনিষেবিতা |] ১২।। 

তাঁমন্তরা চ সরিতং চিত্রকুটঞ্চ পর্বতং | 

তয়োঃ পর্ণকুটাং তত্র দ্রক্ষ্যসি তুৎ সুসতরুতীদ | ১৩।। 

কত্বীশ্রমপদং রম্যমেকান্তে সহলহ্গমণঃ ! 

সীতয়া ভায়া সার্ঘৎ বসতীতি ময়। শ্রুতৎ || ১৪ | 

দল্সিণেনৈব অখর্শেণ দক্ষিণশীদ প্রদক্ষিণহ | 

পজ্ভবাজিনমাকীর্ণ বাভিনী যাত রাঘব || ১৫11 

প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাঁজরাজচা যোঘিত;ঃ | 

ভিত্বা যানানি যানাভপ ব্রাক্ষণঙ পর্ধাবারয়ন || ১৪ || 

বেপমানা ক্লুশা দীন। সভ দেব।। স্তমিত্রয়া | 

কৌশল্য। তন্ জগ্রাভ করাভ্যাঁ* চর ণাঁরুভৌ || 5৭1 

'অন্ববাদ | 

সেই পর্বতের উত্তর পাঁশ্ব অবলম্বন করিয়া পবিত্র সলিল। মন্দাঁকিনা নদী 

প্রবাহিতা হইতেছে, এই নদীর দুই কুলে বিকশিত পুষ্প সমূহে স্থুশোতিত মহীরু5 

ব্যুহে তাচার স্বচ্ছ্জল আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তীহাতে নানাবিধ বিহঙ্গকুল সুখে 

কলবর করিতেছে ১২ || তুমি সেই মন্দীকিনী নদী ও চিত্রকুট পর্বতের 

মধ্যস্থানে চারিদিক আচ্ছাদিত একপর্ণ কুটীর নিরীক্ষণ করিবে | ১৩ 1॥॥ আমি 

শুনিয়াছি, শীরামচন্দ্র সেই নির্জন বন প্রদেশে আপন মনোহর আশ্রম স্যান কঞ্সন। 

করিয়] প্রিয়তম। জায় জানকীর সহিত ও প্রাণাধিক ভাত লক্ষণের সহিত তথায় 

বাদ করিতেছেন || ২৪, | হে রাঘব! এই দক্ষিণদিকে দক্ষিণাঁবর্ত অন্থকুল 

পথ দ্বাত্। তোমার হপ্তাশ্ব পরিগুর্ণা মহতা সেনা গমন করুক ১৫ ॥| 

রাজাধিরাঁজ মহারাজ দশরথের পন্রীগণ গমন করিতে হইবে এই কথা শ্রবণ 

করিয়া বানীরোহণ পরিতাগ পুর্ক্রক মাননীয় সেই ভরদ্বাজ মুনির চতুর্দিকে দণ্ডা- 

মানা হইলেন |। ১৬ || অতি কৃশী দীন] কৌশলা। দেবী কম্পান্বিত কলেবর। 

জুমিত্রা দেবীর সহিত উভয় ছন্তে মহর্বির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন |! ১ 11 
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অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকন্ত গর্হিত।। 
কৈকেয়ী চাপি জগ্রাহ চরণৌ লঙ্জয়ান্বিতা || ১৮ || 
তৎ প্রদক্ষিণম্ণত্য ভতগবন্তং মহা মুনিং। 

নুমিত্রা ভরতাভ্যণসে তস্থৌ দীন। সমাকুলা || ১৯|| 
ততঃ পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজে দৃঢব্রতঃ | 

বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃ ণাঁং তিস্থণাং তব ॥| ২০ | 

এবমক্তস্ত ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমত! | 
উবাচ প্রীঞ্জলিরবাক্যমিদং বচনকোবিদঃ || ২১।|। 

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকোপহতচেতসাং | 
স্থিতামশ্রুমুখীং সাধীং দ্েবতামিব পশ্ঠসি | ২২ | 

এষাং তং পুরুষব্যান্্ং সিংহবিক্রীন্তগামিনৎ | 
কৌশল্যা সুষবে রামং ধাতারমদিতিষ্যথা || ২৩।। 

অনুবাদ । 

অন্কুপযুক্ত কীমন দ্বারা যাবতীয় জনগণের নিকট নিন্দনীয় কৈকেয়ীও লজ্জায় 

অবনত মুখী হইয়া মুনির পাদপদ্ম যুগল গ্রহণ করিলেন! ১৮ || স্থুমিত্রাদেবী 
মহাঁমুনি ভগবান ভবরদ্বাজকে প্রদক্ষিণ ভাবে আগমন করিয়! দীননয়নে ও কাতর 
বদনে ভরতের সম্গিধানে দণ্ডীয়মান] হইলেন || ১৯ || অনন্তর দৃঢ় ব্রতাঁবলম্বী 
তগব?ন্ ভরদ্বাঁজ মুনি তরতকে জিজ্ঞান! করিলেন, ছে ভরত! তোমার এই তিন 

মাতাদিগের বিশেষ পরিচয় জানিতে আঁমি ইচ্ছা করিতেছি ॥ ২০ || বুদ্ধি- 

মান ভরদ্বাজ মুনি কর্তৃক বচনচত্তর পরম কোবিদ ভরত পৃষ্ট হইয়া! কৃতাঞ্জলি 
পুটে এই কথা বলিলেন।। ২১ |॥ হে ভগবন্! যিনি এই দীনাহীন। 
শোকে যথোচিত ব্যাকুতলিতা, অশ্রুমুখে অবস্থান করিতেছেন, যে সাহ্বীকে দেব- 

তাঁর ন্যায় দেখিভেছেন || ২২ || ইনিই কৌশল দেবী, বিধাতার প্রসব 
কত্রাঁ অদিতির ন্যায় যিনি সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত পুরুষ প্রধান, শ্রীরামচন্দ্রকে 
প্রনব করিয়াছেন।| হ৩ ॥ 
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অস্য। বামভূজং শ্লিষ্। যৈষ। তিষ্ঠতি ছুর্মানাঃ | 

কার্ণকারস্ত শাখেব শীর্ণপণা বনান্তরে || ২৪ || 

এতত্ান্তৌ সুতো ব্রহ্মন্ কুমারৌ দেববপিণৌ | 
উতৌ লক্ষমণশব্রত্ধৌ বীরৌ সত্যপরীক্রমৌ || ২৫ || 
পশ্থাস্যুদিগ্নহৃদয়ামহৃষ্টবদনাং স্থিতাঁং | 

স্ুমিত্রাং জননীমেতাং লক্ষ ণকস্তাবধারয় || ২৬ || 

যন্তাঃ তে নরব্যান্রো বনবাসমিতো। গতৌ । 

রাজপু্রৌ নরেন্দ্রস্থ স্বর্গং দশরথো। গতঃ || ২৭ || 
এশ্বধ্যকামাং কৈকেয়ীমনাধ্যাৎ পতিঘাতিনী | 

মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নুশংসাঁং কুলপাংসনাং || ২৮ | 

সৈব। তিষ্ঠতি কৈকেয়ী হৃশৎস। পাঁপনিশ্চয়া | 
অতোমুলং হি পশ্টামি ব্যমনং মহদাত্মনঃ || ২৯ || 

অনুবাদ | 

ইহার বাঁম বাছ অবলম্বন করিয়। যিনি দুর্মন1 হইয়া] অবস্থান করিতেছেন, 

কাঁনন মধ্যে পত্রহীন1 কর্ণিকার শাখার ন্যায় শোঁভাহীন| যাহাকে দেখিতেছেন 

॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! ইনিই দেবরূপা বীরাবতার সত্য.পরাক্রম স্থকুমার লক্ষ্মণ ও শক্ত 
স্মেরজননী হয়েন ॥ ২৫ || হে মহাঁভাগ ! আপনি ধাহাঁকে নিতান্ত উদ্ধিগ্রমন" ল্লান 

বদন] দণ্ডায়মান! দেখিতেছেন, ই 'হাঁরই নাম সুমিত্র। দেবী ইহাঁকেই লক্ষমণেরজননী 

বলিয়! অবধাঁরণ করুন| ২৬ ॥ আর যাহার জন্য নরোত্ম দুই রাজনন্দন 

পরীরামলঙ্মণ ভবন হইতে বনবীসে গমন করিয়াছেন, এবং মহারাজ দশরথও 

স্বর্গে গমন করিয়াছেন || ২৭ || এরশ্বর্ধয লোলুপ! অনার্ধ্য1] পতি ঘাঁতিনী 
নিষ্ভুর। কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী, ইনিই আমার জননী আপনি অবগত হউন্ 
॥ ২৮ ॥॥ এই পাপাশয়! নিষ্ঠুর স্বতাঁব জননী টককেয়ী দণ্ডমানা আছেন, 

ইস্ীকেই আমার মহৎ বিপদের মুল দেখতেছি || ২৯ || 
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ইত্যুক্ত। নরশার্দ.লে। বাম্পগঞ্ধাদয়া গির। | 
নিশশ্বাস স তাত্রাক্ষঃ ভ্রুদ্ধো বনগজে। যথা || ৩০ || 

তরদ্বাজে। মহষিস্ত ক্রুবন্তং ভরতং তদা । 

প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থব্। 1| ৩১ | 
ন দোঁষেণীবশীন্তব্যা কৈকেরী ভরত তয়! | 

রামপ্রবাজনং হ্োতৎ স্ুখোঁদর্কং ভবিষ্যাতি || ৩১ 11 

অভিবাদ্য তু তং সিদ্ধং কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণং | 

আশমন্ত্র্য তরতঃ সৈন্যং যুজ্যতাঁমিত্যঢোঁদয়ৎ || ৩৩ || 

ততে। বাজিরথান্ যুক্তা দিব্যহেমপরিচ্ছদান | 
অধ্যারোহত, প্রয়াণাথধী বহুন্ ব্ছবিধো জন? 1 ৩৪ | 

গজযোধ। গজাশ্চৈৰ হেমকক্ষাঃ পতাঁকিনঃ | 

জীমৃত। ইব ঘর্মীস্থে সঘোষ।; সংপ্রতস্থিরে | 5৫1 

অনুবাদ | 

নরণর ভরত বাম্পখদীদ্ বচনে ভরছ্বাজ মনিকে এছ কথা বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাগ 

পরিতাগ করিলেন, ক্রোধ পরবশ বনগজের ন্যায় তাঁহার নয়নযুগল রক্তবণ 

হইয়া উঠিল ॥ ৩০ | অমর্ধ বশতাপন্ন হইয়া ভরত যখন এই প্রকার কথ। বলি- 

লেন তখন মহাবুদ্ধি সম্পন্ন মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনি তীহাকে অর্থ গুর্ণ এই কথা 

বলিতে লাগিলেন।। ১৩১ || হে ভরত! তুমি কৈকেন্নীকে তাদৃশ দোষা 

বলিয়| বিবেচন] করিও না, যেহেতু শ্রীরাঁমচক্দ্রের এই বনবাঁসের উত্তরকাল পরম 
স্থুখে পরিণত হুইবেক।। ৩২ ॥ তদনন্তর ভরত.মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাঁম 

অভিবাদন পুর্বর্বক আমন্ত্রণ করতঃ সৈন্য সামন্তদ্দিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ 

করিলেন || ৩৩ || অনন্তর অতু্তম স্বর্ণময় পরিচ্ছদে পরিৰ্ত অশ্ব রথ 

সজ্জিত হইল গমনার্থা বহুপ্রকাঁর লৌক সেই সকল অশ্বরথে আরোহণ করিল 
|| ৩৪ 1 কি হস্তারোহিযোদ্ধা, কি হস্তি সকল, কি আনা সোটা ধারী লোক 

কি পতাকা বাহী সমুহ সকলেই “' প্রীপ্নাবমানে শব্দায়মান জলধরের ন্যায়” 

অতুন্ধত শক করতঃ প্রস্থীন করিল || ২৫ || 



১০১তি,সর্গঠ1 অযোধ্যাকাও্ঃ | ৬২৩ 

বিবিধান্যথ যানানি বৃত্তি চ লঘুনি চ| 

প্রষযুঃ স্থমহার্ভাণি পদস্থাশ্চ পদাতয়ঃ || ৩৬ || 

অথ ষানপ্রবেকস্থাঃ কৌশল্যবপ্রমুখাঃ জ্্িয়ঃ | 
রামদর্শনকাজিকষিণ্যঃ প্রযযুন্ম,দিতাস্ততঃ || ৩৭ || 
সচাপি তরুণার্কাভাঁং স্যুক্তাং শিবিকাং শুভা”। 
আস্থায় প্রযযৌ ধীমান ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ || ৩৮ || 
সুমন্ত্রসুনুযাত্রেণ সহিত; সপতাকিনা | 

সঙ্জীভরণযন্ত্রেণ বীরে। ভরতমন্বগাণ্ || ৩৯ || 

নংপ্রযাঁতা বতৌ সেন। গজবাজিসমাকুল। | 
দন্সি1 দিশমাস্তায় মঙখামেঘ ইবোশিতঃ 11 ৪০ | 

বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুক্টানি মৃগপক্ষিভিঃ | 
অগাঁধাং মীনকলিলাহ যমুনামতরন্নদীৎ || ৪১ || 

অন্ুবাদ। 

অনন্তর মাহ মণিমণিক্যাদি রত দ্বার! খচিত, মহত্তর ও ঘুলতর বিবিধ 
প্রকার ন।নারোহণে জনসকল চলিল, ও পদাতিক সৈনাদল পদব্রক্ে গমন করিল 

|| ৩৬1 তৎপরে উত্তম যাঁনারূট হইয়। কৌশল] প্রভৃতি নারীগণ শ্রীর1মচত্রকে 
দর্শন করিব।র অভিলাষে আনন্দিত মনে তথ। হইতে গমন কবিলেন || ১৩৭ ॥ 

স্থবু্ধি ভরত উত্তম পরিচ্ছদ পরিধাঁন করিয়া! নবোদিত দিনকরের ন্যায় প্রভাযুক্ত 

মনোহর শিবিকাঁয় আরোহণ করতঃ গমন করিলেন ॥ ৩৮ || খাঁর প্রধান সুমন্ত্র 

সরণি সুসজ্জিত অলঙ্কত ও যন্ত্রপারী পতাঁক1 বাহক অন্ুযাঁত্রিক দলবল সমভি- 

ব্যাহারে রাজকুমার ভরতের অন্থগমন করিলেন ॥ ৩৯ |! হস্তাশ্ব পবিপুর্ণ 
সেই মহতী সেন দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল তাহাতে এমন শৌঁভ। হুইল 

যেন দক্ষিণদিক হইতে মহাঁমেঘ উত্থিত হইতেছে ।| ৪০ 1 নুপনন্দন ভরত 

বিহু কুরঙ্গ সঙ্কল কাঁনন সন্দোহ অতিক্রম করিয়| অশেষবিধ জলচর মৎস্য 

সমাকীর্ণ উর্িমালিনী অগাথজল] যমুন| নদী উত্তীর্ণ হইলেন ॥ ৪১ ॥ 



৬২৪ বরামায়ণৎ। [১০১ত, সর্গঃ| 

স৷ সংপ্রহষ্টদ্বিপবাজিযোধ। 

বিত্রাসয়ন্তী মুগপক্ষিসংঘান্। 
মহাবনং তছ প্রবিগাহমানা | 

নরেন্দ পুত্রস্ত ররাজ সেনা || ৪২ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতানুজ্ঞা নাম 
একো ত্তরশততম: সর্গঃ || ১০১ || 

অনুবাদ । 

মহারণোর মধ্য গামিনী, রাঁজকুমারের মহতী সেনা তখন অতিশয় দীপ্তি 
গাইতে লাগিল, তাহাদিগ্ের হস্তী, ঘেটিক ও পদাতি সকলেই সন্তষ্ট চিত্তে, 

কাঁননস্থিত মৃগকুল ও পক্ষি সমূহকে ভয় প্রদর্শন করাইয়| গমন করিতেছে | ৪২11 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্ম বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ভরতের অন্ুজ্ঞা নামে একোত্তরশত তমঃ অর্গঃ সমাঁপনঃ ॥ ১০১।। 



১১২৩) সর্গঃ |] অযোধ্যাকাপ্তঃ! ৬২৫ 

দ্বিশততমঃ সর্গঃ | 

তয়। মহত্য। যায়িন্য। ধজিন্যা বনবশসিনঃ | 

অর্দিতা যুথপাস্তত্র সযৃখা বিপ্রছুদ্রবুঃ || ১ 
খক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ রুবন্তশ্চ সমন্ততঃ | 

দৃশ্ান্তে বনরাজীযু পর্ববতেষ্ নদীষ্ চ || ২|| 
স সংপ্রতস্থে ধর্মীতআ ধীমান দশরথাত্বজঃ 
রতো যোধৈর্মমহাবীর্ষ্যৈঃ শব্দবাণাগ্রবেধিভিঃ || ৩1 
তরতন্ত মহা প্রাজ্ঞ! ভ্রাতৃদর্শনকাজক্ষয়। | 

মুগব্যালানুচরিতং প্রবিবেশ মহাবনং || ৪1) 
সাঁগরৌঘনিতা সেন সা তু তন্তানুষায়িনী | 
মহীং সংচ্ছাদয়ামান প্রীর্ষি দ্যামিবাস্ব,দঃ || ৫|| 

তুরগৌঘৈর্বিবপ্স্ভির্বারণৈশ্চাচলোপমৈঃ | 
অনালক্ষ্য। চিরং কাঁলং তন্মিন দেশে বভূৰ সা 11 ৬|। 

অনুবাদ । 
সেই মহতী সেনী যখন গমন করিতে লাগিল, তখন যুখপতি বনবাঁসি পণ্ড 

সকল অতিশয় কাতর হইয়া আপন আপন যুখলইয়| চারিদিকে পলায়ন করিতে 
লাগিল ১ || তল্লক সকল ও মৃগ্রসমুহ চীৎকাঁর করতঃ ঢাঁরিদিকে অরণম 

সমূহে পর্বতশিখরে ও নদীকুলে পলায়ন পরায়ণ হইয়া লুক্কাক্মিত হইতে 
লাঁথিল। ২ 1॥ দশরথ নৃপ'কুমার স্ুবুদ্ধি ধর্মশীল ভরত শন্দবেধী বাঁণবেভ! 
অতিশয় বীর্ষ)সম্পন্ন সৈন্য সামন্তগণে পরিরত হইয়! চলিতে লাগিলেন 

॥ ৩ | মহাপ্রবীন ভরত জ্যেষ্ঠভ্রাত| প্রীরামচদ্দ্রকে সন্ার্শন করিবারু 

'লালসায় ক্রমে ক্রমে মৃগ, ও সর্প প্রভৃতি ছিংআ জন্ত সমাকীর্ণ মহাঁবনে প্রবেশ 

করিলেন | ৪ || রাঁজকুমারের অন্থগাঁমিনী সমুজের বীচি সমূহ সমাঁন্ 
সেই মহতী সেন] বর্ধাকালীন বারিবাছ যে প্রকার গগণমগ্ুলকে আচ্ছাদন করিয়! 

থাকে, তাহার নায় পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়] চলিল।| ৫ || অচলের ন্যায় 

অতুযুন্নত মাতঙ্গ, অশ্ব সমূহে ক্রমিক গমনে সেই স্থানে কিয়ৎকাঁল সেনা মকল 

অদৃশ্য হইয়1 রছিল|| ৬ || 

[ ৭৯ ] 



৬২৬ রামায়ণৎ । [ ১০২ত, সর্গঃ| 

স গন! দুরমঞ্ধানমপরিশ্রীন্তবাহনঃ | 

উবাঁচ ভরতো। ধীমান শক্রত্বং শিষ্উসম্মতং || ৭ || 

যাদৃশং লক্ষ্যতে ৰপং যাঁদৃশঞ্চ শ্রুতং ময়া | 

ব্যক্তং প্রণপ্তীঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীত || ৮ || 

অয়ং গিরিশ্চিত্রকুট ইয়ং মন্দাকিনী নদী | 
এত একীশতে দুরাশ্নীলমেঘনিভং বনং || ৯ || 

গিরেঃ সান্ুনি রম্যাঁণি চিত্রকুটস্য সংপ্রতি। 
বারনৈরৈবন্দ্যন্তে মামকৈ পর্বতোপমৈহ || ১০1 

ঞ্চন্থি কুন্ুমং চিত্রং নগাঃ পর্বতসান্যু। 

নীল! উবাতপাঁপায়ে তোয়ং ধুমোষফযোঁনয়ঃ || ১১1) 
এতে মৃগগণ|! ভান্তি শীপ্রবেগ'৫ প্রধাবিতাঃ | 

ধায়প্রদিদ্বধঃ শরদি মেঘরাজী ইবান্বরে || ১২ | 

অনুবাদ 

স্ুবুদ্ধি ভরত বন্ছছুব গর্ধযন্ত গমন করিলেন, তথাপি বাহনথণ কিছুমাত্র পরি- 

শ্রীন্ত হইল না, তখন নৃপকুমাঁর শিক্টদিগের সমাদৃত শক্রত্রকে বলিলেন ॥ ৭ ॥ 

হে শক্রন্প 1 যে প্রকার রূপ দেখিতেছি, যে প্রকার শুনয়াছি, এবং ভরদ্বাজ মুনি 
যেরূপ বলিয়াছিলেন, বোধ হয় আমরা সেই স্থান প্রাপ্ত হইলাম || ৮11 এই যে 

গর্বতটী দেখ! যাইতেছে ইহারি নাম চিত্রক্ট হইবে, এই মন্দাকিনী নদী, নীলবর্ণ 
মেঘশ্রেণীর নায় দুর হইতে ভরতদ্বাজেক্ত এই বন প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৯ ॥ 

সম্প্রতি পর্বতের শৃঙ্গ ও রমণীয় গুহ।কে আমাদিগের পর্কবতাঁকীর মাতঙ্গগণ মর্দন 

ও আবরণ করিতেছে || ১০ || আতপ কালের অবসানে নীলবর্ণ মেঘরাজি 
যে প্রকার জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রপ চিত্রকুটের সানু প্রদেশে মহীরুহ সকল চমত- 

কার পুম্পরাশি বর্ষণ করিতেছে || ১১।। শরৎকালে গগণমার্গে মেঘরাজি যে রূপ 

বায়ু সহকারে প্রচলিত হইয়! শোভা পায়, তাঁহার ন্যায় এখানে সমুদয় দ্রুতগামী 

একান্ত খাবনান মৃগগণ দীপ্তি পাইতেছে | ৯২ || 



১০২৩, মর্গঃ | ] অধযোধ্যাকাণ্ঃ। ৬২৭ 

কিন্নরাঁচরিতোদ্দেশং পশ্ত শক্রুপ্ন পর্বতং 

হয়ৈশ্মদীরৈরাকীর্ণং সাগরং মকরৈরিৰ || ১৩ || 

কুর্বন্তি কুস্থমাপীড়ান শিরঃস্থ সুরভীনিব | 
ম্ঘপ্রকাশৈঃ কলকৈর্দাক্ষিণাত্যাঃ স্মযোধিনঃ || ১৪ || 

নিষ্কুজমভবচ্ৈব তদ্বনং ঘোরদর্শনং | 

অযোধ্যেব জনাঁকীর্ণা সংশুতি প্রতিভাতি মে || ১৫ || 

খুরোভতে। রেণুরসৌ দিবমী রৃত্য তিষ্ঠতি | 
তং বহুত্যনিলঃ শীন্্রঃ কুর্বনিব মম প্রিয়ং || ১৬ || 

স্যন্দনা-স্তরগোপেতান্ সুতমুখ্যেরধিষ্ঠিতান | 
এতান সম্পততঃ পশ্ঠ শীঘ্র শত্রত্ কাননে |) ১৭ || 

এতৈর্বিত্রীসিতান্ পশ্ঠ বিঃ প্রিয়দর্শনাঁন্ 
মনোজ্ঞৰূপা যে ভান্তি কুস্থমৈশ্চিত্রিত। ইব || ১৮ || 

অনুবাদ । 
হে শত্রপ্প! এই চিত্রকুট পর্ধবত সতত কিন্গরগণের গমনাগমনে আঁকীর্ণ হইয়! 

থাকে, ঘকরগণে আকীর্ণ জলনিধির ন্যায় মদীয় অশ্ব সমুহে পরিরত হুইয় এক্ষণে 
এই বন শোত। পাইতে লাগিল ॥ ১৩1| আমাদিগের দক্ষিণাভিমখ গ্রামী উতৎকৃষ্ঠ 

দাক্ষিণাতা যোদ্ধ। সকল মেঘেরন্যায় প্রকাশন্যাঁয় ফলকদ্বার! শিরোঁভাগ আচ্ছাদন 

করিয়া আপনং মস্তকে গন্ধময় কুন্ুম সমূহে আপীড় নকল প্রস্তুত করিতেছে 

॥ ১৪ ॥ এই ভীষণ দর্শন বন পুর্ব্রে নীরব হইয়াছিল, এক্ষণে মদীয় সৈন্য সামন্ত 

দ্বারা জনাকীর্ণী অযোধ্যার নায় আমার বোধ হইতেছে | ১৫ ॥ অশ্বগণের 

খুরাঁভিঘাতে ধূলি সমূহ উত্থিত হইয়া! গগণমণ্ডলকে আচ্ছাদন করিয়! রাখিতেছে। 

কিন্তু অন্ুতব হয়, দ্রুতগ্রামী অনুকুল বায়ু আমার প্রিয়াহষ্টীন করিবার জন্যই বুঝি 
সেই সকলধুলি দুরে নিক্ষেপ করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ হে শত্রত্ব! দেখ দেখ ষে 
সকল অশ্ব যোজিত রথ প্রধান, প্রধান সারথি কর্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল» তাহার! এই 

অরণ্য মধ্যে অতি দ্রুত্গমনে সমাগত হইতেছে || ১৭ || দেখ শত্রুদ্ধ 1 যেসকল 

সুদর্শন ময়ুর সকল, শিখাকলাপ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছিলঃ তাহার! ইহা- 

দিগেরছারা ভ্রাসিত হইয়! শিখাকলাপসংযত করাতে কুক্থুমদ্বীরা চিত্রিততরন)ায় 

মনোহর রূপ ধারণ করত? দীপ্তি পাইতেছে | ৮৮ | 



৬২৮ রামায়ণৎ ! [ ১০২ত, সঃ্গ। 

মৃগাভিঃ সহিতী' এতে বহবঃ পুষতা বনে | 
এতমধ্যণসতে শৈলমধিবাসং পতত্রিণাঁং || ১৯ || 

অতিমীত্রময়ং দেশে। মনৌজ্ঞঃ প্রতিভাঁতি মে | 
তাঁপসানাং নিবসোহয়ং ব্যক্তং স্বর্পথোপমঃ || ২০ | 

সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ন্তাং বিচিন্বন্ত চ কানন | 
যথা তৌ পুরুব্যাস্রৌ পশ্টেয়ং তদ্ধিধীয়তাঁং || ২১ | 
ভরতম্ত বচঃ শ্রুত্বা পুরুষা? শত্্রপাণয়ঃ| 

বিবিসশ্ুস্তদ্বনং বীর ধুমঞ্চ দদৃশুস্ততঃ || ২২ | 
তে তদালোক্য ধুমাগ্রমুচুর্ভরতমীশ্বরং | 
নামানুষো! ভবত্যগ্রিপ্রবম ত্রেব রাঘবৌ || ২৩ || 
অথ নীত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুজৌ মহ্ণাবলৌ | 

অন্যেহপ্যত্র ভবিব্যন্তি তাপস বঘগোঁচরাঃ || ২৪ || 

অনুবাদ । 

এই বন মধ্যে অনেকাঁনেক সাবক সমভিব্যাহাঁরে ম্বগীগণ শোভ| পাইতেছে, 
এবং পক্ষিদিগের বসতি স্থান এই পর্বত, অর্থাৎ পক্ষিগণ নীড় করিয়া] অধিবাস 

করিতেছে ॥ ১৯ || কি আশ্চর্য এই প্রদেশকে আগার অতিশয় মনোহর বোধ হই- 

তেছে, যেহেতু ভাপসগণের আশ্রয় এই স্থান, এস্থান নিশ্চয় স্বর্সপথের ন্যায় প্রতী- 

য়মান হইতেছে ।। ২* ॥| হেসৈনাগণ! তোমর]1 এই স্থানে পরমস্থখে অবস্থান 
করিয়! কাননের চতুর্দিক অন্বেষণ কার,যহাতে সই পুরুষোত্তমদ্বয় শ্রীরাম লক্ষ্মণকে 

দেখিতে পাওয়া যায় তাছার চেষ্টা করহ || ২১ || তরতের এই অস্থৃমতি শ্রবণ 
করিয়া কতিপয় অস্ত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষ সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অনন্তর 
যাইতে যাইতে কিয়দ,রে ধূম দেখিতে পাইল ॥ ২২ || তাহার সকলে সেই 

ধুমরেখা অন্দর্শন করিয়। রাজনন্দন তরতকে বলিল, ছে মহাভাগ ! মনুষ্য না 
থাঁকিলে যেখানে কখন অগ্নি থাকিতে পারে না, অতএব নিশ্চয় বোঁধ হইতেছে, যে 

এই স্থানেই শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছেন|| ২৩ ॥ আর যদ্দিও সেই মহাবল পরাক্রান্ত 
শীরাষ লক্ষষণও এখানে ন! থাকেন, তথাপি বন্বালি জন্যান্য তাপসগণও কে 
থাকিবেন, ভাঁহার সন্দেহ নাই | ২৪ ॥ 



১০২৩, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাওডঃ 1 ৬২৯ 

তচ্ছত্ব! বচনং তেধাং তরতঃ সাঁধুসম্মতঃ | 
সৈন্যানুবাচ তাঁন্ সর্বানমিত্রবলমর্দনঃ || ২৫ || 
যত্ত। ভবন্ততিম্তন্ত নেতো গন্তব্য মন্যতঃ | 
অহমেকো গমিষামি সুমন্ত্রো ধৃষ্টিরেব চ || ২৬ || 
এবমুক্তা ততঃ সেনাং সংপ্রতস্থে পরন্তপঃ। 

ভরতো ঘত্র ধুমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ || ২৭ || 
ব্যবস্থিতা সা মহতী তদ। চমুর্নিরীক্ষমাণ! বনধুনমগ্রতঃ | 
বভূব হৃষ্টা পুনরেব বাহিন৷ প্রিয়স্ত রামস্ত সমাগমেপ্দয়া || ২৮ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোঁধ্যাকাণ্ডে রামাশ্রমদর্শনং 

নাম দ্বিশততমঃ সর্গঃ || ১০২।। 

অনুবাদ | 

শক্রদল দলন ভরত তাঁহীদিগের সেই কথ] শ্রবণ করিয়। সাঁধু বৌধ করিলেন, 

এবং সেই সকল অস্ত্রধারী সেনাপতিদিগকে বলিলেন ।। ২৫ || হে মহাঁবল 
সেনাদল ! তোমরা] এই স্থানে অবস্থান করহ, এখান হইতে অন্য কোথাও যাইও 

না, আমি একাকীই ওখানে গমন করিব, কেবল স্মন্ত্র আর পি ইহার] দুই 

জন আমার সমতিব্যাহাঁরে চলুন || ২৬ || অনন্তর পরন্তপ ভরত সেনাগণকে 
এইকথ] বলিয়া তথ] হইতে প্রস্থান করিলেন, যেখানে সেই ধূমলেখ। দৃষ্টি হইতে- 
ছিল সেই স্থানে দৃষ্টি নিধান করিলেন।। ২৭ ॥ তখন সেই মহতী সেন] 

পুরোভাগে সেই ধূম লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। তথায় অবস্থিতি করিতে 
'লাগিল, প্রিয়তম প্রীরামচন্দ্রের সমাগম লাঁলনাঁয় কিয়ৎকাল বিলবে পুঅর্ববার ধূম 

দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইল | ২৮ | 

ইতি চতুর্ধরবিংসতি শাহজ্য বাঁল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযৌধ্যাণ্ড 
রামাশ্রম দর্শন নাসে দ্যাধিকশতভমঃ সর্গঃ নমাপনঃ || ১০২ || 

কী 



৬৩০ রামায়ণৎ ॥ [ ১০৩ত, সর্গঃ | 

ত্রিশততমঃ সর্গ2| 

দীর্ঘকাঁলোষিতস্তত্র গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ | 

বৈদেহাশ্চ প্রিয়ং শংসন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভন্ | ১।| 
অথ দাশরবিশ্চি্রং চিত্রকুটমদর্শয়ৎ | 
ভাধ্যামমরসন্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ || ২|| 

ন রাজ্যান্ভংশনং সীতে ন সুহৃভির্বিবাঁসনং | 
মনো মে বাঁধতে দৃষ্টা। রমণীয়মিমং গিরিং || ৩ || 
পশ্ঠেমমচলং সীতে নানাদিজসমাকুলং । 

শিখরৈঃ খমিবোদ্রিক্ৈর্ধাতুমন্ভিরিভূষিতং || ৪ || 
কেচিদ্রজতসঙ্কাঁশঃ কেচিৎ ক্ষতজসনিভ।? | 

পীতমাপ্রিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মরকতগ্রভাঃ || ৫ || 

অনুবাদ | 

প্রীরাঁমচক্দ্র বহুকাল সেই গিরিবর চিন্বকুটে বাঁস কবিয়| অতিশয় প্রীভমন। হুই- 
মাছেনঃ তিনি বিদেহনন্দিনীকে প্রিয় কথ বলিতেছেন» আর পর্বত শোভ] 

দর্শনে আপনার মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন || ১ | অনন্তর স্থরপতি আপন 

পত্ী শচীকে যেরূপে অচল শোঁত। সন্দর্শন করান্, তাঁহার নায় দেব সমান 
রঘ্ুনাথ পরম সমাদরে আপন পত্বী জানকীদেবীকে সেই পরম রমণীয় চিত্রকুট 
পর্বতের সৌন্দর্য্য ও বন দর্শন করাইতেছেন ॥ ২ 1] ছেসীতে! আমি রাজ্য 
হইতে বঞ্চিত হওয়াতেও বন্ধু বান্ধব কর্তৃক বিবাসিত হওয়াতে ছঃখিত হই নাই, 
এই রমণীয় চিত্রকুট অচল সন্দর্শন করিয়। আমার মন অত্যন্ত বাধিত হইতেছে 
॥ ৩ ॥ হেপ্রেয়সি!, দেখদেখি এই পর্ধতবর কেমন শোতা পাইতেছে ? 

এখানে চারিদিকে নানাপ্রকার পক্ষিগণ সুমধুরস্যরে গান করিতেছে, কি চমৎকার 

গগণমণ্ডলের ন্যায় উন্নত শিখর নকল গৈরিকাদি ধাঁতুতে পরিশোভিত হইয়! 

রহিয়াছে ।। ৪ || কোন শিখর যেন রজত পর্বতের ন্যাঁয়, কোঁন শিখর একান্ত 

রক্তবর্ণ, কেহ বা পীতবর্ণ কোন শিখর ব। মঞ্রিষ্ঠার ন্যায় ঈষৎ শোণবর্ণ, কেহ 
ব। মরকত মণির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৫ ॥ 
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শস্পকেতনকীভীশ্চ কেচ্চিজ্জ্যেণতীরসপ্রভ।ঃ | 
বিরাজস্তযচলেন্দ্রস্ত সাঁনবো ধাতৃভূবিত1ঃ || ৬ || 
শাখামূগগণদ্বীপিতরক্ষুগণসেবিতৈঃ। 

সানুভির্ভাত্যয়ং শৈলো নানারৃক্ষোপশো ভিত: || ৭ || 
আম্জঘ সনৈর্লোধ্ঃ পিয়ালৈঃ ককুতৈর্ঘবৈঃ | 
অদ্ো ঠৈর্ভব্যপন সৈর্বিলতিন্ছ্কবেণুভিঃ | ৮|| 

কাম্মধরিষউবরু পৈর্দধু কৈস্তিলকৈস্তথা | 
বদধ্যামলকৈন্শীপৈব্েত্রচন্দনবীজকৈঃ || ৯ 

পুঙ্গবন্তিঃ ফলোপে তৈশ্ছাদয়দির্মনোহরৈঃ | 
এবনাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুব্যত্যয়ং গিরিঃ | ১০ || 
শৈলপ্রস্থেব রম্যেবু পশ্েতান্ দেববূপিণঃ | 

কিন্নরান্ দ্বন্দ শে! ভদ্রে রমমাণান্ মনস্থিনঃ | ১১|| 

অনুবাঁদ। 

ইহার কোন সানথ নবীন ছুর্ববাদলের ন্যায় ধাতুতে বিভূষিত হইয়াছে, কোন 
শিখর হইতে যেন অনবরত বিমলজ্োতি নিঃস্হত হইতেছে, ফলতঃ নানাপ্রকার 

খাঁতুরসে এই শৈলেন্দর চিত্রকুটের সানথ সকল চমত্কাঁর শোভ। পাইতেছে ॥ ৬ | 
নানাপ্রকার রক্ষে পরিশোভিত এই শিলোচ্চয় অসংখ্য গুহাদ্বার। শোভিত হই- 

তেছে, কোন শিখরের উপর শাখামৃগগণ আনন্দে উপবিষ্ট রহিয়াছে, কোথাও বা 

হন্তীদল পরস্পর আমোদ করিতেছে, কোন স্তানে ব1 তরক্ষ্ুগণ নিঃশঙ্কভাঁবে বিচরণ 

করিতেছে || ৭ || স্েসীতে! দেখদেখি এই পর্ধতে কত প্রকার রক্ষ সকল 

দেখা যাইতেছে, আম, জাম, অমন, লোঁধ, পিয়াল, অর্জন, ধব, অক্কোঠ উডভুম্বর 
কাঠাল, বিল্ব, তিন্টুক, বেণু ।1 ৮ || গ্াস্তারী, কেলিল, বরুণ, মধুকতিলক, বদরী, 

'আঁমলবী, কদম্ব, বেত্র, চন্দন, পেয়ারা ॥ ৯ 1॥ ইতা]দিনানাপ্রকার রক্ষ সকল 

মনোহর পুষ্পতার ও ফল সমূহ ধারণ করিয়! মহীধরকে আচ্ছাদন করতঃ 

পর্বতের শোভ1 বিস্তার করিতেছে । ১০ || হে ভদ্রে ছেজানকি! দেখ 

দেখ চিত্রকুট পর্বতের রমণীয় সান্ুপ্রদেশ সকলে এই সমস্ত প্রশস্তমনা দেবরূপ 

ধারী কিন্গরগণ আপন আপন পতী অমতিব্যাহারে ক্রীডারসে কালাতিপাত 
করিতেছে || ১৯ || 
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শাখাবসক্তান খড়লাংশ্চ প্রবরাণ্যরাণি চ।| 
পশ্ঠয বিদ্যাধরক্ত্রীণাং ত্রীড়োদেশান মলোরমান || ১২ || 
জলপ্রপাতৈরুস্তেদৈর্বিস্নৈৈশ্চ কচিৎ ক্কচিৎ | 
অআবন্ভির্ভাত্যরং শৈলঃ অবন্মদ ইব দ্বিপঃ || ১৩ || 
গুহাভ্যঃ স্থরভির্গন্ধো নানাপুষ্পপ্তণান্বিতঃ | 

ভ্রাণতর্পণ উদ্ভূত? কং নরং ন প্রহর্য়েহ || ১৪ | 

যদীহ শরদোহনেমাভয়। সার্ধীমনিন্দিতে | 

লক্গমণেন চ বতন্যামি ন মাং শেক? প্রধক্ষ্যতি || ১৫ || 

নাঁনাপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণার্তে | 

বিচিত্রশিখরে হান্মিন কৃতকামোহস্ি ভাবিনি! ১৬ || 
অনেন বনবাসেন ময় প্রণাপ্তৎ মহত ফলং | 

অনৃণত্বং পিতুধর্্াস্ভরতম্ত প্রিয়ং তথা || ১৭ || 

অনুবাদ | 

ছে জানকি! দেখদেখি বিদ্যাধর কাঁমিনীগণের ক্রীভাপ্রদেশ সকল কেমন 
মনোরম ? ইহার বক্ষ শাখায় খড় সকল ঝুলাইয়! রাঁখিয়াছে, প্রশস্ত প্রশস্ত বস্ত্র 

সকল বৃক্ষ শাখায় ঝুলিন্ডেছে || ১২ | কোন কোন প্রদেশে এই পর্বত হইতে 
জলগএ্রপাত সকল প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে গিরিবর যেন মদ 

ধারাঁবিশিষ্ট মাতিঙ্গের ন্যায় শোঁত। পাইতেছে ॥ ১৩ || এখানকার গুস্থাসমুহ 

হইতে ভ্রাণেক্দিয়ের তৃপ্তিকর নান পুষ্পের সুগন্ধ লইয়] যে বায়ু বহির্গত হই- 

তেছে, সেই গন্ধ কোন্ মন্ুষাকে ন| আনন্দযুক্ত করে 111 ১3, 1 হে সর্বাঙ্গ- 
স্রন্দরি সীতে। যদি আমি তোমার সহিত ও লক্ষণের সহিত এখানে অনেকা- 

নেক বগসরও বার করি'তথাপি শোকে আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না] ১৫ ॥। 

ছে বামলোচনে ! নানাবিধ পুষ্প ও ফলে পরিঞুর্ণতরুবরে বিবিধ পক্ষিগণে পরি 

রত রমণীয় পর্ববতশিখরে বান করিয়৷ আমি নিশ্চয় পুর্ণকাঁম হইয়াছি।1 ১৬ || এই 
বনবাসে দ্বারা আমি মহণ্ফলও লাভ করিয়াছি,ইহা অবশা স্বীকার করিতে হইবে» 

যেহেতু পিতার আদিষ্ট ধর্ম হইতে মুক্ত হইয়াছি, এবং ভরতের প্রিয়াহ্ছাটুন 
সম্পাদন করাও হইয়াছে || ১৭ || 
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বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকুটে ময়। সহ। 
পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাঁবান মনোবাকায়সঙ্ততান || ১৮ || 
ইহৈব হ্থমৃতৎ প্রাপ্ডাঃ সাতে রাজর্ধয়োহপরে। 

বনবাসস্থিতা অপি প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ || ১৯।| 

শিলা শৈলন্ত রাঁজন্তি বিশীলাঃ শতশক্তিমাঃ | 
বহুধা বহুভিব্বরৈন্নীলপাতসিতারুৈ2 || ৯০ || 

চিত্রাভান্ত্যচলেন্দ্রন্য হুতাশনশিখ! ইব | 

ওবধ্য+ স্বগরভাঁলক্ষ্য। ভ্রীজমানাঃ সহজ্শঃ || ২১ || 

কেচিদ্বেম্মপ্রভা দেশ? কেচিছুদ্যানসংস্থিতাঁ | 

কেচিদেকশিল। ভান্তি পৰ্বতস্াঙ্ত ভাবিনি || ২২ || 

ভিন্বেব গগণং ভাঁতি চিত্রকূটঃ সমুণ্খিতঃ | 
চিত্রকুটঃ সুকুটোহয়ং গুহকৈঃ সেবিতঃ শিবঃ1| ২৩ || 

অনুবাদ | 

ছেবিদেহনন্দিনি! এই চিজকুট পর্বতে আমার সহিত কায়িক বাঁচনিক ও 

মনসিক বিবিধ প্রকার ভাবভঙ্গীদ্বার1 পর্বতের শোত দর্শন করিতে করিতে ক্রীড়া 

মানা হইবে ? 11১৮ || হে সীতে ! কত কত রাজর্ষি এই স্তাঁনে হুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 

এবং আমাদিগের প্রপিতামহপ্রভৃতি পুর্কপুরুষেরা বনবাঁসে আসিয়া এই পর্বতে 

অবস্থান করিয়| মৃতু/র পর মুক্তিপ্রাপ্ত হুইয়াছেন। ১৯ || এই চিত্রকুট পর্কা- 
তের অতিবিশাল শত শত প্রস্তরথণ্ড সকল নীললোহিত, পীত অরুণ প্রভৃতি 

বহুবিধবর্ণ দ্বারা নানাপ্রকার দীপ্তি পাঁইতেছে || ২০ || এই অচলেশ্বরেতে 

অগ্নি শিখাসম প্রভাযুক্ত নানাবর্ধণের গুঁষধধি সকল স্থীয় স্বীয় প্রভা সম্পন্তি 

দ্বারা রঞ্জিত হইয়! শোত1 পাঁইতেছে।| ২১ 1 হে নিতশ্বিনি! দেখ দেখি 
এই পর্বতের কোন কান প্রদেশ যেন গৃহ সমূহে পরিপুর্ণ বোধ হইতেছে, 

কোন কোন স্থান যেন উদ্যানদ্বার| বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, কোন কোন স্তান 

যেন একখানি প্রান্তরে পরিরত হুইয়া শোতা পাইতেছে॥ ২২ ॥| চিত্রকুট 

পর্বত উদ্ধে এমনি উত্থিত হইয়াছে যেন গগণমণ্ডল ভেদ করিয়। দীর্তি পাইতেছে, 

গুহ্যকখণের! অতুযচ্চ এই গিরিবরকে শুকর জ্ঞান করিয়া সতত সেবা করতেছে 

যেরূপ ভগবাঁন্ তব গুহ্যগণকর্তৃক পরিসোবত হন্।| ২৩ |] 

[ ৮০ ] 



৬৩৪ ্ রামায়ণৎ ! [১০৩তি,সর্গঃ | 

কুষ্ঠপুনাগবকুলভূর্জপত্রপরিচ্ছদান্। 
কামিনাঁং সংস্তরান্ পশ্য কৌশেয়জলজাযুতান || ২৪ | 

নৃদিতাশ্চাঁপবিদ্ধীশ্চ ভাঁন্ত্যেতাঃ কমলআ্জঃ। 
কামিভির্বনিতে পশ্ট ফলাঁনি বিবিধানি চ || ২৫।| 
বন্বোকসাঁরাং নলিনীমতীত্যৈবোত্তরান্ কুন । 
পর্ববতশ্চিত্রকুটোহসৌ বহুমূলফলোদকঃ ॥| ২৬ | 

ইমং হি কাঁলং বিহরন বরাঁননে 
স্বয়া সহানেন চ লন্মমণেন হ। 

রতিং প্রপৎস্তে কুলধর্নমবর্দিনীং 
সতাং পথিস্থে। নিয়মে পরিস্থিতঃ || ২৭ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে চিত্রকুটবর্ণনা 
নাম ত্র্যশততমঃ সগ? || ১৭৩ | 

অনুবাদ । 

কুড় পুক্নাগ বকুল ভূর্জপত্র প্রভৃতি রক্ষ সমুছের পত্র ত্বচ ও কৌশেয় জলজ 

প্রভৃতির দল লইয়া কাম়ুকগণ যে শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা পহিত 
রহিয়াছে দেখ || ২৪ || হে প্রেয়মসি! কামপরতন্ত্র লোকেরা যে সকল 

নানাবিধ ফল ও পদ্মমাঁলা ব্যবহার করিয়াছিল, দেখ সেই সমুদয় মর্দিত ও 

অপবিদ্ধ হইয়া শোঁতা পাঁইতেছে | ২৫ || অশেষবিধ ফল মুল ও জল 
যেখানে অনীয়াসে লাভ কর] যায় €েই এই চিত্রকুট পর্ববত, বিবিধ সম্পন্তিযুক্ত 

নলিনীকে অতিক্রম করিয়া! উত্তর কুরু ব্যাপিয়া রহিয়াছে || ২৬ |॥ ছে 

স্তুবদনি ! এতাবৎ কাঁলপর্যন্ত তোমার সহিত ও লক্ষণের সহিত এই স্থানে 

বিহারকাঁল সুখে কাঁলাতিপাঁত করিয়া কুলধন্মের অন্ুরূপ প্রীতি গ্রাপ্ত হইলাম, 

যেহেতু সাধুদিগের মধ্যে যিনি পি মধ্যে অবস্থান করেন তাহাকে অবশ্যই 

নিয়মে স্থিতি করিতে হয় ॥ ২৭ || 

ইতি চতুর্ব্বিংসতি সাহাজ্ম বাঁল্সীকীয় রামায়ণ সংছিতাঁয় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 

চিত্রকুট পর্বত বর্ণন নামে ত্রিশতঃতমঃ সগঃ সমাঁপনঃ || ১০৩ || 



১০৪তি,সর্গঃ।] অযোধ্যাকাণ্ডঃ | ৬৩৫ 

চতুঃশততমঃ সর্গঃ | 
অথ শৈলাদ্িনিষ্কৃম্য মৈথিলীং কোশলেশ্বরঃ । 
অদর্শরচ্ছ-চিজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীং || ১|| 

অব্রবীচ্চ বরারোহাং চারুচন্দ্রনিভাননাঁ | 

বিদেহরাঁজতনরাং রামো। রাজীবলোচনঃ || ২।| 

বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাং | 
কুমুদোৎ্পলসংচ্ছনাং পশ্ঠ মন্দাকিনীং নদীং || ৩|| 
নানাবিধেস্তীররূহৈঃ সংবতীং ফলপুষ্পদৈঃ। 
রাজন্তীং রাজরাজন্ত নলিনীমিব সর্ববতঃ || ৭ || 
স্গযুথানুপীতানি কলুবাস্তাংসি সংপ্রতি | 

তীর্থানি রমণীবানি আরীতিং সংজনয়ন্তি মে || ৫ 1 
জটাচীরধরাঃ সিদ্ধা বল্কলাজিনবাসস+ | 
খবয়োহমী বিগাহন্তে কালে মন্দাঁকিনীং নদী” || ৬ || 

অনুবাদ | 

অনন্তর কোশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকুট পর্বত হইতে নিরীন্ত ভষ্টয়। 

জাঁনকীকে স্বচ্ছললিল। মনোরন। মন্দাকিনী নদী দর্শন কর।ইভেছেন || ১ ॥ 

পদ্মপলাশ লোচন রঘুনাথ শারদপণর্বণ শশধরন্যায় স্ুচারুবদনা বরবর্ণিণী বিদেহ 

রাজনন্দিনীকে বলিলেন ॥ ২ || হে প্রিয়ে! দেখ দেখি মন্দাকিনী নদী বিচিত্র 

বালুকাময় পুলিনদ্বার। মনোরম] হইয়াছে, হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ 

উহাতে খেল করিয়! বেড়ীইতেছে, কুকুদকহ্লার পঙ্কজ প্রভৃতি জলজ পুষ্প 

সকল বিকশিত হইয়। রহিয়াছে || ৩ 1 কেমন চারিদিক ফল কুস্তুম স্থুশো- 

ভিত নানাবিধ তীরস্থিত তরুগণে আচ্ছাদিত হইয়| রহিয়াছে, যেন রাজাধিরাজ 

জগদীশ্বরের বিনিশ্মিত পদ্মিনী চারিদিকে শোভ। পাইতোছে ॥ ৪ ॥ রূমণীয় 

তীর্ঘ প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়। আমার মন একান্ত প্রাতিযুক্ত হইতেছে 

এখানে মৃগ কদন্ব এই মাত্র জলপান করিয়। গিয়াছে, দেখ এখনও জল 

কলুষিত হইয়। রহিয়াছে | € ॥ জটাজটপারী সিদ্ধাচারি মুনিগণ বল্কল ও 
মৃগচন্ম পরিধান করিয়। নিয়মিত সময়ে স্নান জন্য মন্দাকিনী নদীতে অবগাহণ 

কাঁরতেছেন।|। ৬ || 



৬৩৬ .. রামায়ণৎ। [১০৪তি,সর্গঃ? 

এতে হি বন্ধুবচসো নিয়ম! দৃদ্ধবহবঃ| 
আ'দিত্যমুপতিষ্ঠন্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ || ৭ | 

মারুতোদ্তশিখরাঃ প্রস্থতা ইৰ পর্বতে | 

পাঁদপাঃ পুষ্পবর্ষেণ কিরন্য্যেতে চ মেদিনীৎ || ৮ || 
আবুতান্ বাঁযুনা পশ্য সন্তান পুষ্পসঞ্চয়ান। 

পোণুরমানানপরানভ্তষ্যমললোচনে || ৯ || 

ক্চিন্মণিনিকাঁশোদাং কচিৎ পুলিনশীলিনীদ। 
বচিজ্জনপদকীণাঁং পশ্য মন্দীকিনীৎ নদী || ১০ || 

এতে হি বন্ধুবচসে। রধাঙ্গীহ্বয়ন। দ্বিজাঃ ! 

অধ্যারেহিস্তি কল্যাণি বিকুজন্তঃ শুভা। গিরঃ || ১১ | 
দর্শনাচ্িত্রকুটন্য মন্দীকিন্যাম্চ সর্ববশঃ | 
অধিকং পরবাসে ন মন্যে তব চ দর্শনা || ১২ || 

অনুবাদ | 

এই সকল মুনিগণ ব্রতাঁবলম্বী ও নিয়ম পরাঁয়ণ হইয়া বাহুযুগল উত্থাপন 
করতঃ সুর্যের উপীসনী? করিতেছেন, ইহশীছ্িগের সেই বেদৌঁক্ত বাক্য কি শ্রবণ 

মনোহর ?11 ৭ || পর্কঝাতের উপরিস্থ উন্নত মস্তক বক্ষ সকল বাঁয়ুসহকারে কম্পিত 

হউয়] পুষ্প বর্ষণদ্বারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিতেছে || ৮ || হে বাম নয়নে! 
দেখ দেখি মহাতলে নিপতিত পুষ্প সকল বাঁয়ুসহকারে পরিচালিত হইস্স। এক- 

ত্রিত হইতেছে, ও জলের উপরিস্থ জলজ কুসুম সমূহ সমীরণ দ্বারা কম্পিত হইয়] 

শোভা পাইতেছে ॥ ৯ 11 হেভামিনে! মন্দাকিনী নদীর কি শোভা হইয়াছে, 
দেখ কোনস্াঁনে জলপূর মণি নিকফরের ন্যায় শোভা পাঁইতেছে, কোনস্থানে শিক" 

তাময় পুলিন স্থুশোভিত হইয়াছে, কোথাওবা তীর প্রদেশ জল সমূহে 

আচ্ছন্ন হয়! বছিয়াছে ॥ ১০ ॥ হেকল্যাণি! এ দেখ কলরব বিশিষ্ট চক্রবাঁক 

নামে পক্ষিকুল, জুমধুর স্বর বিস্তার করতঃ পর্বতের শিখর প্রদেশে আরোহণ 

করিতেছে ।| ১১ | হে প্রেয়ণি ! চিত্রকুট পর্বতের চতুর্দিক ও মন্দাকিনী 

নদীর উভয়কুলের শোত। সন্দর্শন করিয়! এবঙ মনোহর তোমার বিধুবদন অবচলো- 
কন করিয়া অযোধ্যানগর বাসের প্রতি অ।মার অধিকতর অনাদর জান্মতেছে ॥ ১। 



১০৪তি,সর্গঃ |]. অযোধ্যাকাও্2 | ৬৩৭ 

হুতাগ্রিকপ্পৈর্মুনিতিস্তপোদমসমন্থিতৈঃ | 
নিত্যং বিক্ষোভিতজলাঁং বিগীহস্ব ময়া সহ || ১৩ || 

সখীবচ্চ বিগাহম্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীং | 

প্রসন্নাস্থবহীং নিত্যং তরঙ্গাঙ্গদ্ভূষণাঁং || ১৪ | 
নরৈরিব নগৈঃ পুর্ণমযোধ্যামিব পর্বত | 
মন্যন্ব বনিতে নিত্যং শরযূং তামিমাং নদীং || ১৫ || 

লক্ষমণশ্চাপি ধঙ্মীআ মনিদেশে ব্যবস্থিতঃ 1 

ত্বঞ্চান্ুকুল। বৈদেহি শীতিং জনরথে। মম || ১৬1! 

নলিনান্যুপভূগ্জানা সলিলাঁনি চ ভাবিনি | 
পাণিভ্যাৎ পদ্মপত্রাভ্যাং বিগাহস্ব সরিদ্বরাঁং || ১৭ || 

উপস্পৃশং স্ত্িববণং বনে সুলফলাশনঃ | 

নাঝযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্গৃহয়ামি ত্বয়! সহ | ১৮ ||. 

অনুবাদ । 

ছে স্থুবদনে! সমদমতপঃ পরায়ণ অথচ আহুতি দ্বার! প্রজ্বলিত সংস্কুতাঁন- 
লের ন্যায় দীপ্ডিশালি মুনিগণের অবগাহনে চঞ্চলিত জল মন্দাকিনী নদীতে 

প্রতিদিন আমার সহিত শান করহু || ১৩॥ হে সীতে! তুমি মন্দাঁকিনী নদীকে 
আপন সখীর ন্যায় বোঁধ করিয়। ইহাতে অবগাহন কর, যে নদী হইতে পবিত্র 
নির্মল জল অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, তরঙ্গ মালা যাহার বলয়ার ন্যায় শে।ভ। 

প|ইতেছে ॥ ১৪ ॥ ভে প্রেয়সি। তুমি হস্তিযুথে পরিপুর্ণ চিত্রকুট পর্ব তকে 
সর্ববদ] মানবগণ পুর্ণ অযোধ্যাই মনে কর» ও এই মন্দাকিনী নদীকে সর্বদ| সরযু 

নদী মনে কর। ১৫ 1| হেবিদ্েহনন্দিনি! একান্ত ধর্মপরায়ণ অনুজ ভাতা 
লক্ষণ আমার নিদেশের বশবর্তা হইয়। রহিয়াছে, এবং তুমিও আমার প্রতি 
অন্থুকুল থাকিয়া আমার প্রীতি বিস্তার করিতেছ।|” ১৬ | হে ভাবনি! 
বিকশিত সরোজ সমান উভয় বাহু সহকারে পন্মের নৃণাল ভোজন ও জলপাঁন 

করতঃ পরমস্ুখে করপদ্ম যুগলে জলোত্তোলন করিয়া এই প্রধান নদী মন্দাকিনীতে 
অবগাহন করহ | ১৭ || অরণা মধ্যে ভ্রিসন্ধ্যায় অবগবধহন করতঃ বনজাত ফল 

মুল ভোজনে তোমার সহিত পরনস্থখে কালবাপন করিতেছি, আমার আর 

অযোধ্য|র যাইবারও অভিল।ব হয় ন1, এবং রাঁজ্য লাভেও স্পৃহ। নাই ॥॥ ১৮ 1) 
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ইমাঁং হি পশ্ঠন্ মবগযুখলোড়িতাং 
নিপীততোয়শং গজসিংহবানরৈঃ | 

সুপুম্পিতৈস্তীররুহৈরলংক্তাঁং 
ন সোহস্তি যোক্ঠাং ন গতব্লমো ভবেৎ ॥| ১৯ || 

ইতীব রামো৷ বিততং শুভ বচঃ 
প্রিয়াদ্বিতীরঃ সহিতং প্রতি ক্রুবন | 

চচার রম্যং নয়নাগনপ্রভং 

ব চিত্রকুটং রঘুবংশবদ্ধনঃ || ২০ || 

ইত্যার্ষে রাঁমায়ণে অধোধ্যাকাঁণ্ডে মন্দাকিনীবণনা 
নাম চতুঃশততমঃ সর্গঃ || ১০৪ | 

অনুবাদ । 

এই মন্দাকিনীর জল মৃগকুল দ্বারা আলোড়িত হইতেছে, মাঁতক্ষ মৃগ্রেন্দর 

বানর প্রভৃতি বনচর প্রাঁণিগণ কর্তৃক অন্থপীত হইতেছে+ বিকশিত সুগন্ধ পরিপ্ুর্ণ 

পুঙ্পনিকরে ভূষিত মহীরুহ দ্বারা অলঙ্কত হইয়া রহিয়াছে, এই নদী অবলো- 

কন করিয়া যে ব্যক্তি শ্রমশূন্য না হয়ঃ এমন ব্যক্তি জগতে কে আছে? ১৯ || 

রঘুবংশের অবতংস শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়! সমতিব্যাহারে মন্দীকিনী নদীর প্রতি লক্ষ্য 

করিয়। এইরূপ বিস্তুত শুভ কথার আলোচন। করিতে করিতে চিত্রকুট পর্বতকে 

নয়নের অগ্রানের ন্যায় রমণীয় বোধ করিতে লাগিলেন || ২০ | 

ইতি চতুর্বিংসতি সাহত্ময বাঁলল্লীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযৌধ্যাকাঁণডে 
মন্দাকিনী বর্ণন ন।মে চত্বারোত্তরশতঃতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ১০৪ || 



১*৫তি,সর্গঃ1] অযোধ্যাকা্ডঃ 1 ৬৩৯ 

পঞ্চশততমঃ সর্গঃ | 

রামস্ত নলিনীং রম্যাং চিত্রকুটগ্চ পর্বতং | 
নুতাং জনকরাজঙ্ দর্শয়িত্বা ন্যবর্তৃত || ১।| 
উত্তরে তু গিরেঃ পাঁদে চিত্রকুটন্ত রাঘবঃ। 
দদর্শ কন্দরং রম্যং শিলাধাতুসমাঁচিতং || ২|| 
স্থখপ্রবে শৈস্তরুতিঃ পুষ্পভারাবলম্বিভিঃ | 
সংরৃতঞ্চ রহস্যঞ্চ মত্তদ্বিজগণণযুতং || ৩|। 

তং দৃষ্টা। সর্ববভূতানাং মনোদৃষ্টিহরং দরং। 
উবাঁচঃ রাঘবঃ সীতাং বনদর্শনবিন্মিতাং || ৪ || 
বৈদেহি রমতে চক্ষুস্তবান্মিন গিরিকন্দরে | 
পরিশ্রমবিঘাতীর্থং সাধু তাঁবদিহাস্ততাঁং || €|| 
ত্বদর্থমিব বিন্যস্তঃ শিলাপড্ইরমগ্রতঃ | 
অস্ত পাশ্খে তরুঃ পুম্পৈঃ প্ররৃউ ইব কেশর; || ৬ ॥ 

অনুবাদ । 

্রীরাঁমচন্দ্র জনক নন্দিনীকে মনোহর বিকশিত সরোজিনী ও চিত্রকুট পর্জত 
দর্শন করাইয়! তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন ১ | রঘ্থুনাথ আগমন করিতে 

করিতে চিত্রকুট পর্বতের উত্তরদিকে পর্বতে ধাতু ভূঘিত শিলায়ন্ুশেভিত এক 

পরম রমণীয় গুহ। সন্দর্শন করিলেন || ২ || দেখিলেনএঁ গুহা সুখ প্রবেশ 

যেগয বিবর কিন্তু পুষ্পভারে অবনত মহীরুহ সমুহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, অতএব 

অতিশয় বিজন প্রদেশ, কেবল উন্মন্ত পক্ষিকুল অনবরত সুমধুর কলবর 
করিতেছে || ৩ ॥ জাঁনকীনাথ অবলোকন মাত্রই প্রাণিমীত্রের দর্শন মনোহর 

সেই গুহ সন্দর্শন ।করিয়! কানন শোভা সন্দর্শনে* বিন্মিত চিত্ত সীতাকে 

বলিলেন ॥ ৪ ॥ হে বিদ্েহ নন্দিনি! এই গিরি গহ্বর নয়নগ্োচর করিয়া 

তোমার নেত্রযুগল তৃপ্ত হইতেছে কি না? যদি তোমার ইচ্ছাহয় তবে চল 

পরিশ্রম শান্তির জন্য এই স্থানে কিঞ্চিৎ কাঁল উপবেশন করি ॥ ৫ 1 এ দেখ 

পুরোভাগে তোমার উপবেশনের জন্যই এক্ খানি শিলা পউ পাতিত রহি- 

যাছে, উহার পাশ্বদেশে কেশর তরু অনবরত পুষ্পর্ডি করিতেছে ॥ ৬ ॥ 
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রাঘবেণৈবমুক্তা সা সীত৷ প্রকৃতিসুন্দরী | 
উবাচ প্রণয়ন্িগ্ধমিদং শ্লক্ষতরং বচঃ || ৭ | 

অবশ্ঠকীধ্যং বচনং তব মে রঘুনন্দন | 

ভূতার্থং চৈৰ পশ্ঠখমি এনং পুষ্পিতপাঁদপং || ৮|| 

এবমুক্তস্তয়। তন্মিন,পবিষ্টঃ শিলাতিলে 
সহ পত্য্যা। বিশালাক্ষীং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ |] ৯ || 
গজদন্তাহতান্ বৃক্ষান্ পশ্ঠ নির্াসবাম্পিণঃ | 
বিলিকা। বিরুতৈদী্ঘৈ রুদন্তীব সমন্ততঃ || ১০ | 
পুজ্রপ্রিয়োহনৌ শকুনিঃ পুত্র পুজ্েতি ভাষতে। 

মধুরাঁং করুণ বাঁচং পুরেব জননী মম || ১১ || 
বিহগো ভূঙ্গরাজোহয়ং সাঁলক্ষন্ধসমাতিতঃ | 

সঙ্গীতমিৰ কুর্ববাঁণঃ কৌকিলস্তান্ুকুজতি || ১২।! 

অনুবাদ! 

স্বভীবস্ুন্দরী সীতাদেবী প্রাণনাথ রঘ্বুনাথের এই কথা শ্রবণ করিয়! অল্ষে 
অল্পে প্রণয়স্থশীল সুমধুর এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ হেরঘুনন্দন ! আপনার 

বাক্য আমি অবশ্য প্রতি পালন করিব, এই কুসুম সুশোভিত পাদপ প্রাণিদিগের 

জন্যই রহিয়াছে দেখিতেছি॥ ৮ 1 জানকী এই কথ! বলিলে পর রঘ্ুনাথ 

পত্তবি সমতিবাভারে সেই শিলাতলে উপবেশন করিয়। বিশাল নয়ন| প্রিয়তমাঁকে 

এই কথ] বলিলেন।। ৯ ॥ হেদেবি! দেখ দেখ অত্রত্য বক্ষ সকল বন্য গজের 
দন্ত দ্বার] ক্ষত নিক্ষত হইয়] যেন রোদন করিতেছে? উহাঁদিগের গাত্র হইতে 

নির্ধাস রূপবাম্পনির্গত হইতেছে, চাঁরিদিকেই কেবল অনবরত বিললীবর হুই- 
তেছে সুতরাং বোঁধ হয় যেন দীর্ঘবরে রোদন করিতেছে ॥ ১০ 7 এই পুভ্র- 

প্য় পক্ষীটা পুত্রবিরহে কাতর স্বরে সেইবূপ পুক্র পুক্র বলিয়া চীৎকার করি- 
তেছে, পুর্বে আমার জননী আমাদিগের রিবহে সকরুণ মধুর বচনে যেমন 

বিলাপ করিতেন ॥ ১১ ॥ তৃক্ষরাজ নামে এই পক্ষী পালরক্ষের স্কন্ধ দেশে 
আরোহণ করিয়া যেন কোকিল ন্যায় সুমধুর স্বরে গান করিতেছে || ১২ | 
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অয়ং গোষ্ঠীবিটঃ শঙ্কে কোকিলানাং বিভঙ্গমণ | 

স্রখবদ্ধমনস্বদ্ধ“ণ তথ। স্োষ প্রভাষতে | ১৩ || 

এষ কুস্ুমিতং রক্ষং পুষ্পভারানতা লতা | 

দৃশ্ঠেত মামিবাত্যর্থং শ্রমাঁদেবি ভ্বমাশ্রিভ। || ১51 
এবমুক্ত। প্রিয়সাঙ্গে মৈথিলী প্রিয়তাষিণী | 

ভুয়ান্তরামনিন্দ্যণঙ্গী সমারোভত ভাবিনী || ১৫ || 

বিবর্তমাঁন! সান্কে তু সীত। সুরস্তভোপমা | 
ভয়ামণস রামস্য হদয়ৎ প্রিয়দর্শনা || ১৬ || 

স নিথৃব্যাঙ্ষলিং রাঁমো ধৌতে মনঃশিলাগিরৌ | 
চকার তিলকং পত্যু। ললাটে র্লাচিরং তদ1 || ১৭1 

বালাকসমবণেন তেন ন। গিরিধাতুন। | 
ললটে বিনিবিষ্টে ন সসন্ধ্যেব নিশাভবণ || ১৮ || 

অন্বাদ | 

এই গোঁঠিবিট নামে বিহঙ্গম কোৌকিলদিগের সুখবন্ধ দলনলকে দেখি] 
অসন্বদ্ধ প্রলাপী বলিয়| উপহাঁস করিতেছে || ১৩ || হে দেবি! তুমি 
পরিশ্রান্তা হইয়া যে বূপ আমাকে গাঢ় অবলম্বন করিতেছ দেখ] যায় 

সেইরূপ এই লতা পুষ্প তাঁর বহনে অবনতা হইয়া এই কুন্গুমিত রক্ষকে 

আশ্রয় করিয়া] রভিরাছে !] ১৪ || রঘ্ুনাথ এই কথ| বলিলে পর সুমধুর প্রিয়বাঁদিনী 

ভাঁবপরিপুর্ণা সর্কঝাঙ্গন্ুন্দরী জাঁনকী পুনব্দাঁর প্রাণাঁধিক প্রিয়তমের ক্রোড়ে 
আঁরোছণ করিলেন ।| ১& | দ্েবকন্য। সমান] প্রিয়দর্শন। সীতাঁদেনী প্রীরাম- 
চন্দ্রের এক ক্রোঁড় হইতে ক্রোড়ান্তরে গমন করতঃ তীহাঁর হদয়ে হর্ষোত্পাঁদন 

করিলেন || ১৬ || এই সময় শ্রীরা'নচত্্র গৈরিক মনঃঞশিলাদি ধাতুময় পর্বতের 
পরিষ্কৃত প্রদেশে অঙ্গ লি ঘর্নণ করিয়া! জাঁনকীর ললাটফলকে মনোহর তিলক 

করিয়া দ্রিলেন। ১৭ ॥ জাঁনকীর ললাটদেশে প্র।তঃকালের সুর্যের ন্যায় 

তলৌহছিতবর্ণ গিরি ধাতু নির্মিত সেই তিলক যখন সমর্পিত হইল, তখন সন্ধা 
কাঁলীন নিশার ন্যায় ভাহাঁর ললাঁট ফলকের শোও হউয়] উঠিল।। ১৮ || 

[ ৮১ ] 
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কেশরস্য চ পুষ্পাঁণি করেণামৃদ্য রাঘবঃ | 
অলকান্ পুরয়ামণন মৈথিল্যাঃ প্রাতিমানসঃ || ১৯ || 
অভিরম্য তথা তস্কং শিলায়াং রঘুনন্দনঃ| 

অস্বীয়মানে! মৈথিল্যা দেশমন্যং জগাঁম সঃ || ২০ || 
বিচরন্তী তথা সীতা দদর্শ হরিযৃথপং | 
বনে বহ্ুমূগাকীর্ণে না ভয়াদ্রামমণশ্লিষত || ২১ | 

রামস্তাং পরিরস্তাপ্তীং পরিরভ্য মহাভুজঃ । 
সা্সয়ামাস বামোরুনভিতত্স্য সবানরং || ২৯ || 
মনঃশিলায়ান্থিলকঃ সীতাঁয়াঃ.সোহথ বক্ষসি। 
সমদৃশ্টত সংক্রান্তো রামন্ত বিপুলোরসঃ || ২৩ || 

প্রজহান ততঃ সীতা গতে বানরথপে । 

দৃষ্ট। ভত্ু বিবংক্রান্তমপাঙ্গং সমনঠশিলং || ১৪ | 

অনুবাদ । 

রঘ্ুনীথ প্রণয় প্রফুল মনে হস্ত দ্বারা কেশর কুস্তুম সমুহ সংগ্রহ করিয়! প্রণ- 

য়নী জানকীর কপোঁল কুন্তলে তচ্চ ৭ঁ পুর্ণ করিয়! দিলেন | ১৯ ॥ রদ্ুনাঁথ সেই 
শিলাতলে কিয়ৎ্কাঁল বিহার স্গখে অতি পাত করিয়| জানকী সমভিবাহারে অন্য 

প্রদণে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥॥ জনক কুমারী এই প্রকার ইতস্ততো বিচরণ 
করিতে করিতে বহু মগগণাকীর্ণ অরণা মধ্যে এক বাঁনরবরকে সন্দর্শন করিরা, 

অতি মাত্র ভয় প্রাপ্ত হইয়। ররামকে আলিঙ্গন করিলেন | ২১ || আজান 

লম্িতভূজ শ্রীরামচত্্র ভয়বিহ্বল| শীতাকে আলিঙ্গন করিয়! সেই বাঁনর- 
যুখপতিকে বসু বিধ তিরস্ক.ত বাকা দ্বার! ভৎ্সন করতঃ প্রাণাধিক1 রামোরুকে 

সান্তুন] করিলেন || ২২ ॥ অনন্তর জানকী আপন মনঃশিলা ধাতুর তিলকের 

চি বিপুল হৃদয় শ্রীরামের বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়াছে দেখিতে পাইলেন 

|| ২১৩ | তদনন্তর বানররীজ গমন করিলে পর জানকী স্বামীর হৃদয়ে সেই 

মনঃশিল] তিলক অপাঙ্গে সংক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া অতি উন্নত হাঁসা করিতে 
লাগিলেন | ২৪ || 



১০৫ত, সর্গঃ 1] অযোধ্যাকাগ্ডঃ। ৬৪৩ 

অপশ্থদথ বৈদেহী বনে তথ্মিন মনোহরে | 
অবিদুরে ত্বশোকানাৎ প্রদীপ্তমিব কীননং || ২৫ ॥ 

দুটা চ সাব্রবীদ্রামমশোককুন্ুমার্ধিনী | 
সাধ্ধেতদনুগ্জাব বনমিক্ষ্াকুনন্দন |) ২৬ || 

তন্ত। প্রিয়ার্থং রামস্ত দেবা দিব্যানুবপয়া | 

সভিতাস্তদশেকানাং বিশোক* প্রবষৌ বনং || ২৭ || 

তদশেকবনং রাম$ মভাষ্যে। ব্যচর তদা | 

গিরিপুজ্যা পিনাকীব সহ ভৈমবত” বনং || ২৮ || 

তাবন্যোন্যমশেশকস্য পুম্পৈঃ পলবধারিভিঃ | 

মমলঞ্চক্রতুরূুভৌ কাঁমিনৌ নীললোহিতৌ || ২৯ | 
আবদ্ধবনমখলৌ তৌ ক্লতাপীডরীবতংসকৌ | 
ভ্রাষ্যাপতী তাবচলং /শাভয়াগক্রতৃভ শি” || ৩5 || 

অন্ববাদ। 

ভৎপরে বৈদেভী অনতি দুরে মেই কাননের মনোহর প্রদেশে এক স্থশোতিত 

অশোকবন অবলোকন করিলেন । ২৫ | এবং দর্শনমাত্র অশোক কুসুম 

গ্রহণে অভিলাধিণী হইয়া শ্রীরামকে বলিলেন ছে ইন্্রাক কুলনন্দন! চলুন 
আমর! এ অশোক বনে গ্রমন করি || ২৬ ॥ আরাম জানকীব প্রিয় অন্তুষ্ঠান 

করিবার জনা দিব্যাকৃতি সীতাদেবার সচিত শে।কণুন্য মনে অশোক কাননে 
গমন করিলেন || ২৭ || মহাদেব গিরিরাজ তনয়] পার্ধাতীর সহিত হিম 

লয়ের অরণ্য মধ্যে যেরূপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন রগ্ুনাথও জায়! জানকী 
সমতিব্যাহারে সেই রূধা সেই অশোক কাননে ভনণ কব্িয়। বেডাইতে লাগি- 

লেন, | ২৮ ॥ নীলবর্ণ বাম ও লোহিতবর্ণ নীতা উভয়ে কান পরতন্ত্র হইয়। 

গল্লববুক্ত অশোক কুসুমদ্বারা পরস্পরের অলঙ্কার শোত] সম্পাদন করিতে 

লাশিলেন।। ২৯ ॥| সীত।রাম জাঁয়াপতী উভ:য় বণ কুস্থমের মালা পরিধান ও 
বন্য পুমষ্পের কর্ণ ভূষণ ও কেশ শোতা সম্পাদন করিয়! এমনি সুগ্রীক হইলেন, 

যে তাহাদিগের শোভায় চিত্রকুট পর্বত অতিশয় শোত1 পাইতে লাগিল! ৩০ || 



৬৪৪ রামায়ণ । | ১০৫ত, স্র্গঃ। 

এব স বিবিধান্ দেশান্ দর্শয়িত্ব। প্রিয়া প্রিয়ঃ | 
আজগামাশ্রমপদৎ স্থসংমুষ্টমলন্কৃতং || ৩১।। 
প্রত্যত্জগাম সম্জীন্থে। লঙ্গনণো গুরুবহসলঃ | 

দর্শয়ন বিবিধং কর্মা সৌমিত্রিঃ স্বর্ৃতং তদা || ৩২ || 

শুদ্ধবাণভতাংস্তত্র মেধ্যান কষ্মগান দশ | 

পেশীরুতান শব্যমাণানামান পঞ্কাংশ্চ কাংস্চন || ৩৩) 
ভদ্দষ্টা কর্ম সৌমিত্রেভ্রীত। প্রীতোহভবৎ তদ| | 

ক্ররন্তাত বলষশ্চেতি ব্রীম? সীতীমথান্থশীৎ 11 ৩৪ || 

অগ্রং প্রদায় ভূতেভাঃ সীতাথ বরবর্ণিনী । 

তবোরপ্যদদাস্ভাত্রোর্সাধুমাতসঞ্চ সংভূতং || ৩৫ ॥ 

তধযৌস্তপ্ডিমথোত্পাদা বীরয়োঃ কৃতশৌচয়োঃ | 
বিধিবজ্জানকী পশ্চাচ্চক্রে সা প্রাণধারণাং || ৩৬ || 

অন্বুবাদ। 

ফাজিা 

প্রিয়তম শীরাঁমচক্্র এই রূপে প্রেয়মীকে পর্ঝাতের নানা প্রদেশ দর্শন করাউদ্ব! 

পরিক্কুত ও অলঙ্কত স্যাশ্রমস্থানে উপস্থিত হইলেন। ২৩১ || তখন একান্ত 

ভ্রাতৃবৎ্সল সুমিত্রা' নন্দন লক্ষ্মণ শ্রীরামচত্রকে উটজে অভাগত দেখিয়া সসম্তমে 

তৎ্সন্নিধানে গমন পুর্বক আপনি যে যে কন্ম সকল করিয়াছিলেন তাহ শ্রীরণীমকে 

দেখাইলেন || ৩২ || সেই স্থানে পক্ষমণ বিশুদ্ধ বাণদ্বার। পবিত্র কৃষ্ণসার মূগ 

দশটী বিনাশ করিয়া! কতক দাংস পিগাঁকারে শ্ুল নিষ্পন্ন, কতক শুষ্ক, কতক কাচা 
কতক বা পক করিয়] রাখিয়াছেন ॥ ৩৩ 11 তখন ভ্রাত! শ্রীরা মচক্দ্র লক্ষণের 

এই প্রকার কন্ম সন্দর্শন'করিয়! অর্তিশয় স্ুপ্রীত হইলেন, তত্পরে জানকীকে অন্তু- 

মতি করিলেন হে সীতে তৃমি বলি প্রস্তুত করহ ॥ ৩৪ ।| শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার অন্থু 

মতি করিলেপর বরবর্ণিনী সীতা ভূতগণকে অগ্রভাগ প্রদান কারিয় সঞ্চিত মধু. 
মাংস সম়দায় দুই ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন || ৩৫ || অনন্তর শ্ারামলক্ষ্ষণ ভোজনে 

পরি তৃণ্ড হইয়] আচমনাদি করিলে পর জনক দুহিতা পরিশেষে বি ধানানাসারে 

প্রাণ ধারণের উপযুক্ত যৎ কিঞ্চিখ উপতৌগ করিলেন।| ৩৬ | 



০০০৫ অযোধ্যাকার্ডঃ। ৬৪৫ 

শিষ্টং মাংসং নিকৃত্তং বচ্ছোষণীয়োপকম্পিতং 
তদ্রামবচনাৎ নীতা কাকেভ্যঃ পধ্যরক্ষত || ৩৭ || 

তাঁং দদর্শ ততো ভর্কা কীকেনারাসিতাং ভশঙ | 

যঃ স ধারান্তরচরঃ কামচারী বিহঙ্গমঃ || ৩৮ | 

কাকেনালোড্যমানাং তাং রামোহথাহসদণতুরাং। 

সা চুকোপানবদ্যাঙ্গী তত্ব £ প্রণয়দর্পিতা || ৩৯ || 

উতশ্চেতশ্চ স। কাঁকো বারয়ন্ধীং পুনঃ পুনঃ | 
কোপয়ামীস বৈদেহীং পক্ষতুগ্ডনখৈস্তুদন্ || ৪০ || 
তন্তাঃ প্রন্ষরমাণৌষ্ঠং ভ্রকুটাপুটস্চিতং | 

মুখমালোক্যকাকৃৎস্থ স্তং কাঁকং প্রত্যষেধয়ৎ || ৪১ || 

স ধৃষ্টমানী বিহগো রামমপ্যবিচিন্তয়ন্। 
সীতাঁমভিপপাঁতৈৰ ততশ্চ ক্রোধ রাঘব? 1 ৪২11 

অন্যবাদ। 

অবশিন্ট মাংস বাহ] খণ্ড খণ্ড করিয়া? শুক্কচ করিবার জন্য কল্পানা ভ্ইয়াছিল 
শ্রীরামের অন্তমতিক্রমে জাঁনকী তাহা কাকদিগকে বিভাগ করিয়| দিলেন 
|| ৩৭ || অনন্তর রঘুনাগ দেখিলেন যে এক ধারান্তরচর কামুক কাক দ্বারা জাঁনকা 

অতিশয় আয়াঁস প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ পরে সর্বদ1 কাতর কাঁককর্তৃক 

আলোড)মাঁনা! জানকীকে আরাম যগন দেখিতে লাগিলেন, তখন স্বামীর 

গ্রণয়দর্পে গর্কিত সর্বা সুন্দরী সীতা অতিশয় কুপিত! হইলেন।। ৩৯ ॥ এ 

কাক জাঁনকীকে বার বার ইতস্ততঃ নিবারণ কবুতঃ পক্ষ পুটের আঘাতে ও চঞ্চ পু টের 

দংশনে ও নখাঘাঁতে 'সীতাকে 'বেদন। দিয় প্রকোপিত যখন করিল ॥ ৪০ || 
তখন জনকনন্দিনীর ওষ্টাধর কম্পিত ও ললাটে ভ্রুকুটী চিহ্ন ব্যক্ত হইতে 
লাগিল) রঘুনাথ এই প্রকার বৈদেহীর বদনবিকার নিরীক্ষণ করিয়া কাককে 

প্রতিষেধ করিলেন ॥ ৪১ ॥| চতুরাভিমানী সেই কলবিষ্ক যখন শ্রীরাম- 
কেও গণনা করিলেক ন1, সীতার প্রতিই পুনঃ পুনঃ ধাবমান হইতে লাগিল, তখন 

রঘণাথ তাহার প্রতি সহজেই ক্রোধন হইলেন।| ৪২. 1! 



৬৪৩ রামায়ণৎ! [ ১০৫৩, সর্গঃ | 

সোহভিমন্ত্র্য শরেষীকামিষীকাস্ত্রেণ বীষ্যবান্। 
কাকং তমভিসন্ধায় সসর্জ পুরুবর্ষভঃ || ৪৩ | 
স তয়াভিদ্রুতঃ কাকন্ত্রীল্লে ণকান পর্যধাবত | 
দেবৈর্দভ্তবরঃ পক্ষী ধারান্তরচরেো। লঘুঃ | 5৪ || 

ত্র ষত্রাগমণ্ কাঁকস্তত্র তত্র দদর্শ সঃ | 

ইধীকাঁভূতমাকাঁশং স রাঁমং পুনরাঁথমহ || ৪৫ || 

স্ মুর্ধ ন্যপতত্ কাকো রাঘবস্যাঁথ পাদযো? | 

সীতাম্বাস্তত্র পশ্যন্ত্যা মান্বধীমীরয়ন গিরং || ৪৬ || 
প্রসাদং কূরু মে রাম প্রাণৈঃ সামগ্র্যমস্ত মে। 

_অজ্ঞস্যাস্য প্রভাঁবেন শরণং ন লভে কচি || ৪৭ || 

তত কাকমব্রবীদ্রামঃ পাদয়োঃ শিরসা গত | 

সানুক্রোশতয়। সত্যমিদং বাক্যমুদীরয়ন || ৪৮ || 

অনুবাদ 

পরাক্রান্ত মহাবাীবাসম্পনন পুরুষোত্তম শ্রীরাম ইষীক নামক বাঁণ মন্ত্র ছ্বার। 
অভি মন্ত্রিত করিয়| সেই ছুর্ব্বিমীত কাককে সন্ধান করিয়1' তাহ]র প্রতি নিক্ষেপ 

করিলেন।। ৪৩ || ইফীকান্ত্র কাকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কাকও তজ্ডয়ে প্রাণ 

পরীগ্নীয় স্বর্থনর্ত্য পাতাল ধাবমান হইয়] বেড়াইতে লাগিল, দেবগণের বর 

প্রভাবে সেই বায়ম অতিশয় দ্রুতগামী ছিল || 88 || ফলতঃ সেই কাক যেখানে 

যেখানে গমন করিল সর্কাত্রেই মেই অস্ত্রকে দেখিতে লাগিল, অধিক কি বলিব 

সে সময়ে আকাশ মগ্ডল ইধষীকান্ত্রধয় হইয়াছিল, ইভা দেখিয়। কাক পুনর্বার 

শ্ীরামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল || ৪৫ || অনন্তর শ্রীরাঁমচন্দ্রের ও 
জানকীর পাদ পদ্ম যুগলে প্রণত মস্তকে যখন নিপতিত: 'হুইল, তখন 
জানকী তাহ] দেখিলেন, এ কক মন্তষ্যের ন্যায়বাক্ে বলিতে লাগিল 
॥ ৪৬ || হে শ্রীরামচন্্র ' আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্, আমি অজ্ঞ আমার 
সমুদয় প্রাণ আপনার নিকট অর্পণ করিলাম, আপনার এই অস্ত্রের 

প্রভাবে আমি কোথাও শরণ প্রাপ্ত হইলাম না। ৪৭ || যখন কাঁক 
অবনত মণ্ডকে আরামের পাদপদ্মে নিপতিত হইল, তখন শ্রীরাম আক্রোঁশযুক্ত 

হইয়| এই সতা বাক/ তাহাকে বলিলেন ৪৮ || 
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ময় রোবপরীতেন পীতাপ্রিয়চিকীব্ ৭! | 

অস্ত্রমেতশ সমাধায় ত্বদ্বধায়ানু মান্ত্রতং || ৪৯ || 

য তু মে চরণ মুগ্র গতস্তুং জীবিতেগ্দয়।। 
অত্রাস্তযপেক্ষ। ত্বয়ি মে রক্ষ্যো হি শরণাগত?ঃ || ৫5 ||" 

অমোঘং ক্রিরতামন্্রমঙ্গমেকং পরিতাযজ । 

কিমঙ্গং শীতয়তু তে শরেষীকেতি কথ্যতাঁং ॥ ৫১ | 

এতাবদ্ভি নয়া শক্যং তব কর্তৃ€ প্রিয়ং খগ। 
একাঙ্গহীনে। জীব তং জীবিতং মরণাদ্বরং || ৫২ | 

এবযুক্তস্ত রামেণ অংপ্রধাধ্য স বায়সঃ | 
অধ্যগচ্ছদ্ুতৌরক্টরোস্ত্যাগমেকম্য পণ্ডিত: || ৫৩ || 

সেঁহব্রবীদ্রাঘবৎ কাকে। নেত্রমেকৎ ত্যজাম্যহৎ | 
একনেত্রোহপি জীবেয়ং ত্বত্প্রসাদানরাধিপ || ৫5 || 

অনুবাদ। 

গ্রীরম কাঁককে বলিলেন আমি জানকীর হিতান্ষ্ঠান করিব বলিয়া ক্রোধভরে 
তোঁমাকে বিনাশ করিতে আমন্ত্রণ পুর্ববক এই অন্ত সন্ধান করিয়াছি ॥ ৪৯ || যে হেতু 

তূমি এখন প্রাণ ধারণ প্রত্যাশায় মন্তক দ্বার] অমার চরণে প্রণত হইচেলে! অতএব 
তোমার প্রভি আমার বিবেচনা করিতে হইল, কেনন]1 কৌন ব্যক্তি শরণাঁগত হইলে 

তাঁহাকে রক্ষা করিতে হয় || ৫০ |! যাহ] হউক, আমারবাণ অমোঘ কোনমতে 

ব্যর্থ হইবার নহে, তুনি তোমার কোন এক অঙ্গের প্রত্যাশ! পরিত্যাগ করিয়। 

আমার অস্ত্রকে অব্র্থ করিবে তাহা বল, অর্থাৎ এই ইষীকান্ত্র তোমার কোন অঙ্কে 

বিনষ্ট করিবে? || ৫১ || হে খগ! আমি তোমার প্রাণ বিনাশ ন। করিয়া এই 

মাত্র উপকার করিতে পারি, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি একটী অঙ্গ 
বিহীন হইয়া জীবিত 'থাঁক, যেহেতু মরণ অপেক্ষ একটী অঙ্গ পরিত্যাগ করা 
শ্রেষ্ট ।। ৫২ || সেই বলিপুষ্ট, স্ুবুদ্ধি শ্রীরামচজ্দ্রের এই কথ! শ্রবণে 
বিবেচনা করিয়] সম্মত হইয়া পরিশেষে ছুই লোচনের মধ্যে একটী লোচন পরি- 
ত্যাগ কর] শ্রেয় কল্প বিবেচন] করিল || ৫৩ || তখন কাক রদঘ্ুনাথকে বলিল 

হে তগবন্ ! আমি একটী চক্ষু পরিত্যাগ করিতে বিবেচনা! করিলাঁন, আপনার 
প্রসাদে এক চক্ষু বিহীন হইয়। আমার প্রাণ ধারণ কর। শ্রেষ্ট) ৫৪ || 
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রামান্ুজ্ঞাতমেকং তত কাকনেত্রমশাতিয়ৎ | 

বৈদেহা বিস্মিতা তত্র কাকস্য নয়নে হতে || ৫৫ || 

নিপত্য শিরস। কাঁকে। জগামাশু যথেপ্মিতং | 

লঙ্ষমণানুচরে। রামশ্চকারানন্তরক্রিয়।ঃ || ৫৬ || 

অথ সৈন্যস্য মহতো গজবাজিরথোদ্ধতং | 

শুশ্াৰ তুমুলং শব্দং সাগরক্যেব বদ্ধতঃ || ৫৭ || 

অথ স বিবুধরাজবিক্রমঃ কমলদলায়তদৃষ্টিরব্রবীৎ 

কিমিদমিতি সমীক্ষ্য লক্ষমণৎ স গুরুবচঃ প্রতিপুজ্য চোণ্খিত 11 ৫৮।। 
উত্যার্ষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে ইধীকান্ত্রবিজ্জনং 

নাঁম পঞ্চশততমঃ সর্গ || ২০৫ | 

অনুবাদ | 

প্রীরামচগ্্র অন্থমতি করিব] মাত্র ইষীকাস্ত্র তাঁছার একটী চক্ষু বিনাঁশ করিল 

তখন কাঁকের একটী মাত্র চক্ষু বিনাশিত দেখিয়| জানকী অতিশয় বিল্ম- 
যাপন হইলেন ॥ ৫৫ || কাক অবনত মস্তকে শ্রারামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়। 
শীঘ্র অভিমত প্রদেশে গমন করিল, রঘ্ুনাঁথও লক্ষণের সহিতমিলিত হইয়] 

অনন্তরের কর্তব্য কর্ম সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন || ৫৬ ॥ অতঃপর 

প্রীরানচন্দ্র বদ্ধনশীল সাগরের নায় ছটাৎ মহৎ নৈন্য সামন্তের ও হস্তী অশ্ব রথ 
সংঘউ উদ্থিত গণ্ভীরঞ্নি শুনিতে পাইলেন, || ৫৭ ॥ পরে পুরন্দরের নায় বিক্রম 
সম্পন্ন পদ্মপলাশলোচন গ্রারীমচন্দ্র এ তুমুল শষ শ্রবণ করিয়া লম্্ণের গ্রতি 

দৃষ্টিপাঁতপূর্ব্বক বলিলেন, হে লক্মণ ! তুমি দ্রেখ দেখি কোথ] হইতে এই শব্ধ উদ্থিত 

ইহতেছে, শ্রবণ মাত্র লক্ষ্মণ গুরু বাকোর সন্বদ্ধনী করিয়। উত্থিত হইলেন || ৫৮ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহজ্মা বাঁল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁণ্ডে 
ইষীকান্ত্র বিসজ্জন নামে পঞ্ষোত্তর শততমঃ সর্গঃ লীমাঁপন || ১০৪ || 
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বন্টোত্বরশততমঃ সর্গঃ | 

অথ রাঁমে সমাসীনে ভরতে চাঁভিগচ্ছতি | 

তম্ত সৈন্যস্ত মহতঃ প্রান্ুরাসীন্মহাস্বনঃ || ১ || 

তেন স্বনেন মহত। বর্ধমানেন বোধিতাঃ | 

গুহণঃ সন্ভত্যজুব্ব্যন্র। নিলিন্যর্বনবাসিনঃ | ২11 

সমুৎপেতুঃ খগাত্্রস্ত মবগযৃথাশ্চ ছুদ্রবুঃ। 

ঝক্ষাশ্চোত্সস্থজুরন্সান প্রপেতুহরায়ে! ও 121 ৩11 
দাবাগ্রেরিব বিত্রস্তা ছুদ্রবুর্গজযৃথপাঃ | 

ব্যজুন্তস্ত মহানিংহা মহিষাঁশ্চ ব্যলোকয়ন্।| ৪ || 
বিলানি বিবিশুব্যালা; স্বস্তি জেরপুদ্বিজাতয়ঃ | 
বিদ্যাধরাঁঃ সমুৎ্পেতুঃ কিন্নর ভেজিরে দস) || ৫11 

অভ্যাসে প্রতিপদ্যাথ তদা দেশস্ত লঙ্ষমণ;ঃ | 

সৈন্যস্তাগচ্ডতঃ শব্দ ইতি রামে ন্যবেদয়হ 11 ৬ || 
অনুবাদ | 

অনন্তর গ্রীরামচগ্্র সমাসীন হইলে পর ভৰত অভা!গঘন করিতেছেন তৎ 
সমিভিব্যাহারি সেই অপরিমিত সৈনা সামন্তদিগের তৎকাঁলে তুমুল শব্দ সম্মদিত 

হইল [| ১ 11 সেই মহাশব্দ যখন ক্রমে বদ্দিত হউতে লাগিল, তখন তাহাতে 

ব্যাত্রের৷ প্রতিবোৌধিত হইয়া] ভয়ে আপন আপন গুহ! পরিত্যাগপুর্বক ঘোরতর 

অরণ্যমধ্যে লুকায়িত হইতে লাখিল।। ২. |. বিভঙ্গগণ ভয়ে ভীত হইয়| রক্ষ 

নীড় হইতে উভ্ডীন হইল, মৃগযুথ সকল ভীত হইয়| উতস্ততঃ পল।ইতে লাখিল, 

তল্ল কেরা আপন .আপন বসতি স্থান পরিত্যাগ করিল, বানরের রক্ষ পরিতাগ 

করিয়! পর্বতগন্বর মধে] নিপতিত হইয়া রহিল || ১ ।| হস্তিদিগের ঘথপতির! 

যেমন দ্রাবাপ্সে হইতে ভয় পায় তদ্রপ ভয়ে বিহ্বল ভইয়! পলায়নপত্ হইল, মহ্ছা- 

সিংহ সকল হাই তুলিতে লাগিল, মহিষকুল শব্দান্ুসাঁত্রে সেই দিকে অবলো- 
কন করিয়া! রহিল | ৪ ॥ সর্পনমুহ্ গভীর গর্ভে প্রবেশ করিল, বানপ্রস্ত 
ব্রাহ্মণগণ স্বন্তিশক্ষ জপ করিতে লাগিলেন, বিদ্যাধর নিকর উতৎ্পতিত হইল 

ও কিন্গরগণ গুহ] মধ্যে প্রবেশ করিল !। ৫ 11 অনন্তর লক্ষণ সেই প্রদেশে 

শ্রীরবামের সন্নিধানে সমাগ্চভ হইয়] তাহার নিকট নিবেদন করিলেন, হে প্রভে। ! 

কতকগুলি সৈন্য সামন্ত আগমন করিতেছে তাহাদিগেবঈ এই শঙ্গ | ৬ || 

| ৮২ 4 
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তমুবাচাব্যথে। রামঃ সুমিত্রান্তপ্রজান্তয়। | 
মী স্বনতি গশ্তীরং তত্ত্ব বিজ্ঞায়তামিতি || ৭ ॥ 
সলঙ্গনণঃ সন্তরিতঃ সালমারুহ পুম্পিতং | 
দিশঃ ক্রমেণ সংপ্রেক্ষ্য প্রাচীং দিশমবৈক্ষত || ৮11 

উদজুখঃ সুসপ্রেক্ষ্য দদর্শ মহতীঞ্চমূৎ | 

রথাশ্গজনংপুণাং বতৈগু গর পদাতিভিঃ | ৯ || 
নরামায় নরব্যান্তো লঙ্গনণঃ পরবীরহা | 

শশংস দেনীমায়ান্তীত বচনঞ্চেদমব্রবীৎ || ১০ || 

রতিং সংশময় ত্বাধ্য সীতা নিবিশতাং গুহাং। 

কুরু সো চ ধনুষী কবচত ধারয়স্ব চ || ১১ || 

নাগাশ্বরথসংপুণাঁৎ তাঞ্চমুং স নিশম্য চ। 
রাঁমঃ পপ্রচ্ছ সৌমিত্রং কস্যেমাঁং মন্যসে চমুং || ১২।। 

অনুবাদ | 

রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া অব্যাকুলিতচিত্তে লক্ষমণকে বলিলেন, ছে 

ভ্রাতর্লক্মণ! ন্ুমিত্রা জননী তোমাকে প্রসব করিয়া যথার্থ বীরপ্রসবিণী স্ুপ্র- 

জাবতী হইয়াছেন, এক্ষণে দেখিতেছি সৈনাতরে পৃথিবী তারাক্রান্তা অতি গম্ভীর 

নি করিতেছেন, অতএব তুমি ইহার তত্ব জানিয়া আইস || ৭ ॥ লক্ষ্মণ 
প্রীরাঁমচক্দ্রের অন্থুজ্ঞীত্রমে ত্বরিত গমনে এক প্রকাণ্ড পুম্পিত সাঁলরক্ষে আরোহণ 
করিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করতঃ পুর্বদিক অবলোকন করিলেন ॥ ৮ ॥ 
অনন্তর লক্ষ্মণ উত্তরমুখ হইয়] স্ুন্দররূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে পদাতিকগণ 

কর্তৃক পরিরক্ষিত রথ ও অশ্ব ও গজে পরিপুর্ণ মহতী সেনা দেখিতে পাইলেন 

॥ ৯ || সেই নরসিংহ, পর দর্পহরী লক্ষণ শ্ীরামচত্দ্র সন্গিধানে নিবেদন 
করিলেন যে কাহার মহতী মেন আগমন করিতেছে 11 ১০ ॥ হে রঘু 
নাথ! এ সবয়ে সুখাঁলাপ ও পরিহাসাদি ক্রিয়ার বিরতি করুন্, জানকীও 

গুহার মধ্যে প্রবেশ করুন্, আপনি ধন্ুকে গুণারোপণ করুন, ও কবচাঁদি যুদ্ধ 

সজ্জাধারণ পুর্ববক সর্জিজিত হউন্ || ১১ ॥ রঘুনাথ অশ্ব গজ ও রথে পরিপূর্ণ 

সেই মহতী সেন আগমন করিজেছে শ্রবণ করিয়া লক্ষ্পণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 

হে জাতঃ! এই নকল সেল কাহার আসিতেছে তুমি জ্ঞান করহ || ১২ ॥ 
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রাজ! ব1 রাজপুজ্রো। ব। বনেহশ্মিন্ মৃণম্বাঙ্গতঃ | 

মন্যসে বা যথাতত্ত্ং তথা লক্ষণ শংস মে | ১৩|। 

এবমুক্তোহথ রামেণ লক্ষমণে। বাক্যমত্রবীৎ। 
দিধক্ষনিব কোৌপেন জ্বলিতঃ পাবকে। যথা || ১৪ | 

সপত্ে। রাজ্যকামোহয়ং ব্যক্ত রাজ্যেহভিষেচিতঃ | 

আব হন্তমিহাভ্যেতি ভরতঃ কৈকেয়াসুতঃ || ১৫ || 

অসৌচ সুমহ্ণস্কন্ধে। বিটপী সুম্হীদ্রমঃ | 

বিরাজতি গজক্কন্ধে কোবিদারধধজো যথা || ১৬ || 

তবন্তীব যথাকামমশ্থা বাণাঁযুজা দ্রুতাঁঃ। 
গৃহীতধনুষশ্চামী বোধ; সজ্জো ভবানঘ || ১৭ || 

অথব। ত্বং গিরিগুহাং সতাধ্য£ প্রবিশ স্বয়ং | 

অস্মাঁন হস্তং সমায়াতঃ কোবিদারধজো রণে || ১৮ || 

অনুবাদ | 

কোন রাঁজাকি কৌন নৃপকুমাঁর মৃগয়। করিবার জন্য এই অরণা মধ্যে আগমন 

করিতেছেন? তোমার বুদ্ধিতে যথার্থ যেরূপ বোধ হয়, ভাহ! আমাকে বলহ 

॥ ১৩ 11 অনন্তর লক্ণ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পৃষ্ট হইব। মীত্র কোঁপে দহনোন্ম,খ 
প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হুইয়! তাহাকে এই কথা বলিলেন ১৪ || 

হেজীনকীপতে ! রাজ্যলোভী কৈকেয়ীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু ভরত রাজ্যে 

অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিতেছে 

আমার নিশ্য় এই অন্থমাঁন হয়| ১৫ || এ দেখুন! সুবিশাল কোবি- 

দাঁর পুষ্পিত শাখাধুক্ত সুমহান্ মহীরুহের ন্যায় মহাস্কন্ধ ভরত গজস্কন্ধেতে 

কোবিদাঁরধজেরন্যায়' শোত1 পাঁইতেছে ॥ ১৬ || উহার ধন্র্কবাণধারী যোগ! 

সকল দ্রুততর গমনে অশ্বারোহণে ধাবমান হইতেছে, অতএব হে নিষ্পাপ ! 

আপনিও সজ্জিত হউন ॥ ১৭ || কোবিদারধজ হইয়! ভরত আমাদিগকে 
সংগ্রামে বিনাশ করিতে আমিতেছে, আপনি সংগ্রামসজ্জ হউন্* অথব]| এই 

সময় আপনি জান্দকীকে সমভতিব্যাহারে লইয়! পর্বতের গহারে গিয়া প্রবেশ 

করুন || ১৮ || ০ 
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এতে রাঁজন্তি সংহৃষ্ট। হয়ানারুহ সাদিনঃ | 

সমন্তাঁৎ পরিষাতোহসি রাম শৈলমুপাশ্রয় || ১৯|| 

অপি অন্তেযরমদ্যাহং ভরতং যত্কুতে মহ | 

রাঘব ত্বমিদং প্রাঞ্চে। ছুঃখৎ বৈ সহিতো ময় | ২০ | 

যন্নিমিত্তং ভবান রাজ্যাচ্চ্যতো রাঘব শীশ্বতাঁৎ | 

সংপ্রাপ্ডোহয়মরিঃ পাঁপো ভরতো বাঁণগৌচরঃ | ২১|| 
ভরতন্য বধে দেষং নাহং পশ্থামি রাঘব | 
এতকম্মিন নিহতেহদ্য ত্বমনুশীধি বসুন্ধরা || ২২ || 

অদ্য পুজ্রং হতং সংখ্যে কৈকেয়ী রাজ্যকামিনী | 
ময়। পশ্ঠযতু ছুঃখার্তা ভস্তিতগ্নমিব দ্রমং || ২৩ 

কৈকেরীঞ্চ হনিব্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাং | 

কলুষেণাদ্য মহতা মেদ্রিনী পরিসুচ্যতাঁং ॥ ২৪ || 

অনুবাদ। 

হে রঘুনাথ! এ দেখুন অশ্বারোহী সৈন্য সকল আনন্দিত যনে প্রকাগুপ্রকাণড 

অশ্বে আরোহণ করিয়! শা পাঁইছেছে* আপনাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়] 

ফেলি'ল, এইসময় আপনি পর্বতের গুহীকে আশ্রয় করুন| ১৯ 11 ছে রঘ্বুবীর ! 
আমি একবার অদ্য ভরতের সুখ নিরীক্ষণ করিব, যাহার জন্য আপনি এই বন- 

বাস রূপ মহৎ ছুঃখ প্রাণ্ত হইয়াছেন, এবং আপনার জন্য সেই দুঃখ আমাকেও 

সহা করিতে হইয়াছে || ১০ 11 হেঞআ্রাঁমচন্দ্র! যে পাপাজআীর জন্য আপনি 

চিরস্থায়ি রাজ্যস্থখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, ষেই পরম শক্র ভরত এই আপনার 
বাণ পাতের পথে আগত হইয়] উপস্থিত হইরাছে || ২১ | হে গ্রভো! 

আমি ভরতকে বধ কমলে কোঁন দোষ দেখিতে পাই না, অদ্য এই ছুরাত্ম। 

নিহত হইলেই আপনি নিষ্কণ্টকে পৃথিবী প্রতিপালন করিবেন || ২২ || অদ্য 

রাজ্য লোলুপ? কৈকেয়ী আপন সন্তান তরতকে আমার দ্বারা হত হইয়াছে দেখুক, 

মাতঙ্গ দ্বার! ভগ্ন মহীরুহ দর্শনে সকলে যাদৃশ “দুঃখিত হয়, তাদৃশ দুঃখিত হউক 

॥ ২৩ ॥ তদনন্তর কফৈকেয়ীকেও অদ্য নদলবলে বিনাশ করিব তদ্বধধে পৃথিবীও 

মহাঁপাঁপ হইতে পরিমুক্ত। হইবে | ২৪ || 
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অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ | 
প্রতিমোক্ষ্যামি যোধেষু কক্ষেত্বিব হুতাশনং || ২৫ || 
অদ্যেদং চিত্রকুটস্ত কাঁননং নিশিতৈঃ শরৈঃ | 
ছিন্নশক্রশরীরাঁণাং করিষ্যে শোণিতোদকং || ২৬ || 
শরৈর্নির্ভিননহৃদয়াঃ কুগ্জীরাস্তরগাস্তথ| | 
শ্বাপদৈঃ পরিকৃষ্যন্তাং নরাশ্চ নিহতা ময়া || ২৭ | 
শরণাং ধন্ুষশ্চাহমনৃণেহ্দ্য মহারণে | 
সসৈন্যং ভরতং হত্বা তবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ || ২৮ || 
প্রমথিতহয়নাগা স্তন্দনোতক্ষিগুচক্রাঁং 
বিমথিতনরগীত্রাং শোণিতাদ্রাং নরেশ | 
ভরতনৃপচমুং স্ব দ্রক্ষ্যসীমাং শয়ানাং, 
মুগখগর্কভূক্তামদ্য মদ্বাণতিন্নাং || ২৯ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লক্ষণক্রোঁধে। 
নাম বড়ুত্তরশততমঃ সর্গঃ || ১০৬ || 

অনুবাদ । 
ছেমাঁনপ্রদ! আমি মনের ক্রোধ কেবল মনেই সংযত করিয়া রাখিয়াছিলাম 

তাঁহার উপযুক্ত কৌন সতকীরই করি নাঁই, অদ্য সেই ক্রোধ দাবানলের ন্যায় 
এই যোদ্ধাগণে প্রতি মোচন করিব || ২৫ || অনদা সুশাণিত বাঁণগণ দ্বারা 

চিন্রকুট পর্ধতের বন সমূহের মধ্যে শক্ত সেনাগণের ছিন্ন ভিন্ন বিপন্ন শরীরের 
শোণিত বার] নদী প্রবাহিত করিব || ২৬ || অদ্য আমার ধারাল সরল করাল 
শরদ্বার! যেসকল হস্তী অশ্ব ও মন্ুষ্য হদয়ে বিদ্ধ হইয়। নিহত হইলে, অরণ্য 
বাঁশী শ্বাপদের। তাহাদিগকে পরম সুখে টানিয়া লইয়! আহার করিবে।। ২৭ || 
এই মহ! সংগ্রামে তরতকে নসৈন্যে বিনাশ করিয়] বাঁণদিগের ও ধন্থুর নিকট 
অদ্য খণশুন্য হইব, সন্দেহ নাই || ২৮ ॥॥ ছে নরোত্তম! অদ্য আপনি 
এখনি দেখুন যে শরতের সেনাদলের কি দুর্দশা করিতেছি, আঁমি বাণ দ্বার] 

তাহার মাতঙ্গ তুরঙ্গ বিনাশ করিব, চক্র সমেত রখচুর্ণ করির, সৈন্যদিগকে হতাহত 
করিয়! শৌণিতে পরিগ্রুত করিব, সকলেই মৃত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিবে, 
এবং বিহন্গ বৃকাদি যৃগাদনের1 নির্ভয়ে তাহাঁদিগের মাংস তোজন করিবে || ২৯ || 

ইতি চতুর্ধ্বিংশতি সাহত্ময বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
লক্ষ্মণ ক্রোধ নামে যড়,ভ্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ১০৬ || 



৬৫৪ রামায়ণং । | ১০৭তি,সর্গঃ | 

সণ্টোতৃবশততমঃ সর্ণঃ | 

অসংকুদ্ধন্ত সৌমিত্রিং লক্ষমণং ক্রোঁধমুদ্ছি তং । 
রামঃ সংশময়ামাস বচনঞ্চেদমত্ত্রবীত || ১।। 

বিপ্রিয়ং ক্ৃতপুর্ববং তে ভরতেন কদা নু কিং। 
অনিষ্টং ভরতাৎ কিন্ন যেন স্ব হস্তমিচ্ছসি || ২ | 
কিমত্র ধনুষ! কাধ্যমসিনা বা সচর্শাণা | 
মহেঘাসে মহাপ্রাজ্জছে ভ্রাতরি স্বয়মাগতে || ৩ | 

প্রাপ্তকালোপদেশোহল্মান্ তরতো দ্রক্টুমিচ্ছতি | 
অন্মান্থ মনসাপ্যেষ নাহিতং কতু মীচরেছ্ || ৪ || 
ন চ তে নিষ্ঠ,রং বাচ্যো ভরতে নাপ্রিয়ং বচঃ। * 

অহং স্থপ্রিয়মুক্তঃ স্তাঁং ভরতন্াপ্রিয়ে কতে || ৫ || 
কথং নু পুত্রঃ পিতরং হন্যাৎ কল্াঞ্চিদাপদি | 
ভ্রাতা ব! ভ্রাতরং হন্যণ* সৌমিত্রে প্রিয়মাত্মনঃ || ৬| 

অনুবাদ । 

অনন্তর তৎশ্রবণে শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ ন] হইয়া ক্রোধ পরবশ স্গুমিত্রা কুমার 'লক্ষ্- 

ণকে শান্ত করিবার জন্য এই কথ! বলিলেন ॥ ১ ॥॥ হে ভ্রাতলক্ষ্মণ! গুর্ব্ে 
ভরত তোমার কখন কি কোন অনিষ্টাচরণ করিয়াছে, কিম্বা ভরত হইতে কোন 

অমঙ্গল জন্মিয়টছে? যেহেতু তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা! করিতেছ 

॥ ২ || মহা! খন্থর্াণধারী ভরত অতিপ্রাজ্ঞ ভ্রাতা স্বয়ং আমাদিগের নিকট 

আগত হইয়াছে, অতএব ইহাতে আমাদিগের ধন্থকেই বা প্রয়োজন কি? কোষের 

সহিত চর্ণে বা খড়েনতেই বা প্রয়োজন কি? ৩ || ভরত এখন সময় পাঁই- 

কাছে, নানাপ্রকার সদরুপদেশ লাভ করিয়| আমাদিগকে দেখিবার জন্য আসি- 
মাছে সন্দেহ নাই, ভরত মনেতেও আমাদিগকে হিংসা করিবার ইচ্ছ! করে ন! 

॥ ৪ || অতএব তুমি ভরতকে কোন ঝিষ্ঠুর ব] অপ্রিয় কথ] বলিও নাঃ ভরতের 

কোন অহ্তাচার করিলে সকলে আমারই নিন্দ] করিবে ।। ৪ || €২ 

লক্ষ্মণ! কোন বিপদ উপস্থিত হইলেও কেহকি কখন পিতআঁকে বিনাশ করিতে 

পারে? কি ভ্রাতা আপন প্রিয়তম ভ্রাতাঁকে বিনষ্ট করিতে পারে 11] ৬ 111 



১০৭তি,সর্গঃ] অষোধ্যাকাণ্ড2 | ৬৫৫ 

যদি রাঁজ্যস্থয হেতোস্তুমিমা বাচঃ প্রভাঁষসে | 

বক্ষ্যামি ভরতং দুষ্ট রাজ্যমন্যৈ প্রদীয়তাঁং || ৭ || 
উচ্যমনে। হি ভরতো ময়। লক্ষণ তত্তুতঃ | 

রাজ্যমস্যৈ প্রষচ্ছেতি বাঁটমিত্যেব বক্ষ্যতি || ৮ || 
তথোক্তে। ধর্মশীলেন তেন সত্যহিতেন সঃ | 

লক্ষণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়! || ৯ || 

তদাঁক্যং লক্ষণ? শ্রুত্ব! ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাঁচ হ। 

স্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতো ভ্রাতা তে ভরতঃ স্বয়ং || ১-|| 

ব্রীড়িতং লক্ষাণং ৃষ্টা রাঁঘবঃ প্রত্যুবাচ হ। 

এবং মন্যে মহাঁবাহুরম্মান্ দ্ষ্টমুপাগতঃ || ১১ || 
ইমাং বাঁপ্যেষ বৈদেহীমেকান্তস্ুখলা'লিতাং | 

বনবাসমনুধ্যাঁয় গৃহং নেতুমিহাগতঃ || ১২|| 

অনুবাদ | 

যদি কেবল রাজ্যের জন্য তুমি এই সকল কথ]! ভরতকে বল, তবে আঁমি 
ভরতকে দেখিয়া, বলিতেছি যে তুমি স্বচ্ছন্দে উহাকে রাজ্যভার প্রদান করহ 
|| ৭ ॥ হে লক্ষণ! আম যথার্ধতঃ৪ অকপটচিত্তে ভরভকে বলিতেছি» যে 

তুমি উহাকে সমস্ত সম্ঠাজোর ভাঁর অর্পণ কর, ভরতও বাঁডং বলিয়। সেই ভাঁর 
অঙ্গীকার করিবে ॥ ৮ 11 সতাপরাঁয়ণ ধর্্মশীল প্রীরামচন্দ্র লক্ষমণকে এই কথা 

বলিলে পর লক্ষণ লজ্জায় সংকুচিত গাত্র হইলেন | ৯ 11 লক্ষণ রঘুনা- 

থের বাক্য শ্রবণ করিয়া যত্পরোঁনান্তি লঙ্জিত হইয়| বলিতেন, তবে বোধ 

হয় আপনার ভ্রাত1 ভরত্ব আপনাঁকে দেখিবার জন্যই স্মুয়ং আগত হইয়াছেন 

॥ ১* || প্রীরাঁমচজ্্ লক্ষমণকে লর্জিজিত দেখিয়! এই কথ! বলিলেন যে বোধ ছয় মহাঁ- 

বাহু ভরত কেবল আমাকেই দেখিতে আইসে নাই আঁমাদিগের সকলকেই দেখিতে 

আসিয়াছে || ১১ || চিরকাল পরম সুখে লাঁলিতা ও প্রতিপাঁলিত। বিদেছ 

নন্দিনী কাঁননমধ্যে অবস্থান করিতেছেন ইহ! মনে করিয়া ইহাকে গুহে লইয়। 

যাইবার জন্যই ভরত এখানে আসিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই || ১২ || 



৬৫৬ রামায়ণৎ । [১০৭তি,সুর্গঃ | 

এতৌ তৌ সংপ্রকীশেতে গৌত্রবান্তৌ মহাঁবলৌ | 

বায়ুবেগসমৌ ঘোরাবগ্রগৌ নৃপতেহয়ৌ || ১৩ | 
এষ চৈব মহাকায়ো রাজতে রাহিনীমুখে | 

নাগঃ শক্রঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্ত ধীমতঃ || ১৪ || 

ইতি সম্তভাষমাণস্ত রামঃ সৌমিত্রিণা সহ । 
তাঞ্চমুৎ হর্ষসংপুর্ণাং দদর্শ সহ সীতয়া || ১৫ || 
অবতীধ্য চ সালাগ্রালঙ্গমণো লঙ্জয়ান্বিতঃ | 
রমস্ত পার্শমাগম্য বীরন্তস্থাবধোমুখঃ 1১৬ || 

ভরতেনাথ সন্দিষ্ট। সংমর্দেো মা ভবেদিতি | 

সমন্তাৎ তন্ত দেশস্ত সেন বাসমকণ্পয়ত || ১৭ | 

অধ্য বমিক্ষাকুচমুর্যোজনং পর্বতন্ত সা । 
আরত্যাবাসিতারণ্যে গজবাজিসমাকুল। || ১৮ || 

অনুবাদ। 

সর্বাগ্রে মহারাজ পিতার সেই ছুই ঘোঁটক এই আসিতেছে, যাছার। উৎকৃষ্ট 

অশ্ববংশেসভ্ভুত, মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁষণাঁকৃতি, বায়ুর ন্যায় বেগবান্ মহা 
ভূষণে ভূবিত হইয়! শোতা! পাইতেছে ১৩ | এ সৈন্যগণের পুরোভাগে প্রকাণ্ড 
শরীর শত্রগ্য় নামে পিতার ব্ৃদ্ধহস্তী শোভা প্রাইতেছে || ১৪ || গরামচত্্র 

লক্ষণের সহিত এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে জাঁনকী সমভিব্যাঁ- 

হারে আনন্দে পরিপূর্ণ সেই সৈনাদল অবলোকন করিতে লাগিলেন || ১৫ ॥ 

বীরবর লক্ষ্মণ তখন লক্ক্বান্বিত হইয়! সেই সাঁলগাঁছ হইতে অবতীর্ণ হুইয়1 
রঘ্ুনাথের পার্খদেশে আগমন করতঃ অধোবদনে অবস্থিত হইলেন || ১৬ ॥| 

অনন্তর তরত সৈন্য সামন্তদিগকে আদেশ করিতেছেন, এসকল সেনাদল 

তথায় গমন করিলে পর আশ্রন্দের পাড়! হইবে অতএব তোমরা! এই স্থানেই থাক 

বলিয়। সেই প্রদেশের চতুর্দিকে ঠসন্যথণের বাসস্থান কল্পনা করিলেন | ১৭ ॥ 

ইক্ষু কুবংশীয় হস্তাম্ব পরিপুর্ণ। সেই সেন] পর্বতের অধ্যার্ যোজন পথ ব্যাপিয়] 

অরণ) মধ্যে অবস্থান করতে লাগিল।। ১৮ || 



১০৭ত, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৬৫৭ 

নিবেশ্ব সেনাং ভরতঃ পঞ্ভ্যাং পাদবতাম্বরঃ | 

অভিগন্তং স কাবুৎস্থমিয়েষ গুরুবর্তকঃ || ১৯।| 
স৷ চিত্রকুটে ভরতেন সেনা 

ধর্ম পুরস্কৃত্য বিহায় দর্পং | 
প্রসাদনাধায় তদাগ্রজন্তয 

বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা || ২০ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাঁণ্ডে সালাধিরোহণং 
নাম সপ্রোত্তরশততম$ঃ সগঃ || ১০৭ || 

'অনুবাদ | 

সচ্চরণ ভরত সৈন্য সামন্তদিগকে তথায় সন্সিবেশিত করিয়! পাঁদচারে গুরুগ্রণ 

সমভিব্যাহারে রঘুবরের নিকট প্রতিগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন || ১১ ॥| 

তখন নৃপকুমার ভরত ধর্মকে পুরস্কৃত করিয়। চিত্রকুট পর্ব্বতে সৈন্যদিগকে গর্বের 

ন্যায় পরিত্যাগ পুর্ববক অবনততীবে অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রসঙ্গ করিবাঁর 
জন্য যেরূপ বিনয়ী হইলেন সেই বিনয়দ্বারা তিনি অতিশয় শোভ| পাইতে 
লাগিলেন ॥ ২০ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাঁহত্রয বাঁলীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাগ্ডে 
লালাধিরোহণ নামে মণ্তোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ১০৭|। 

[ ৮৩ | 



৬৫৮ ... রাষায়পণৎ [ ১৯৮৩, সর্গ;। 

অন্টোত্তরশততমঃ সর্গঃ। 
নিবিক্টীয়াং তু সেনায়া মুতস্থুকো৷ ভরতন্তদ! | 
জগাম ভ্রাতরং দ্রন্টুং শত্রত্সসহিতো বিভূঃ || ১।। 
ঝষিং বশিষ্ঠং সন্দিশ্ট মাতর্দে শীঘ্রমানয় | 
ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাষ গুরুব্সলঃ | ২ | 

সুমন্ত্রত্ুথ শত্রম্বং স বেগেনান্বপদ্যত | 

রামদর্শনজো হর্ষো৷ ভরতন্তেব তন্ত হি || ৩ || 
পুচ্ছনেবখথ ভরতশ্তাপসানালয়স্থিতান | 
দদর্শ চ বনে তস্মিন মহত; সঞ্চয়ান কৃতান || 5 ॥ 
সগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষানগ্নিকারণাৎ্ | 

গচ্ছন্নেৰ মহাবাহুছু তিমান্পুরুষষভঃ || ৫|| 
অমাতানব্রবীৎ সর্বান ভরতঃ সৎ্রৃতাঁন্ পিতু$ঃ। 

মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং তরদ্বাজো। যমব্রবীতৎ || ৬ || 

অনুবাদ | 
তখন সৈন)সামন্ত অভিমত প্রদেশে মন্গিবেশিত হইলে পর বিভূ তরত উৎস্সুক 

চিন্তে শত্রপ্ন সমভিব্যাহারে জো ভ্রাতা] শারামচক্দ্রকে দর্শন করিবার অভিলাষে 

গমন করিলেন |॥ ১ || আমার জননীগথকে অতি সত্বর আনয়ন করুন্ বশিশ্ঠ 

মুনিকে এই আদেশ করিয়া] গ্রুবৎ্ঘল ভরত ভ্রতবেগে গ্রীরাম দর্শনে অগ্রেই 
গমন করিলেন || ২ || তখন সুমন্ত অতিবেগে শক্রপ্্ের অন্থুপদে গমন করিতে 

লাগিলেন, যেছেতু ভরতের ন্যায় ভাহাঁরও রাম দর্শনজন্য আনন্দ জন্মিয়াছিল 

| ৩ || পরে তিনি গমন করিতে করিতে সেই অরণামধ্যে মধ্যে মধ্যে বন্ুল 

আশ্রমস্থিত মু্নগণ স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন, আজান্ুলম্বিত ভূজ দীপ্তিমান পুরুষোত্তম ভরত 
গমন করিতে করিতে দেখিলেন যে মহর্ষির| অগ্নির জন্য মৃগ ও মহিষের শুষ্ক 
পুরীষ সঞ্চয় করিয়। স্তুপাকারে সঙ্জিত করিয়া রাঁখিয়াছেন || ৪ | ৫ || 
ভরত পিতার মাননীয় সকল মন্ত্রিগণকে বলিলেন, হে মন্ত্রিথণ ! বোধ হয় মহর্ষি 

তরদ্বাজ যে প্রদেশের কথ! আমাদিগকে বলিয়! দিয়াছিলেন আমর! সেই প্রদেশই 
প্রাপ্ত হইলাম || ৬ 1] 



১০৮ত, সর্গঃ | | অথোধ্যাকাও2 ৬৫১১ 

নাতিদুরমহং মন্যে নদীং মন্দীকিনীমিতঃ | 
ইদং ফলাঁনাং সংশ্লিষ্ট পুষ্পাণ্যবচিতাঁনি চ1| ৭ | 
কান্ঠানি পরিভগ্রানি সুলান্যাবেক্টিতযনি চ। 
উচৈ্বদ্ধানি চীরাঁণি লঙ্ষণেন তথা ফ্রুৰং || ৮ || 
অভিজ্ঞাঁনাক্ষিতঃ পন্থা বিকালেহশ্রমমীযুষাঁং | 
ইদং পাগুরদস্তানাং কুগ্ারাণাং তরস্থিনীং|1 ৯ || 
শৈলপার্শে পরিজ্রান্তমন্যোন্য মতিগর্জতং | 
যমপ্যাধাতূমিচ্ছন্তি তাপসাঁঃ সততং বনে || ১০ 1 

তহ্যাসৌ দৃশ্তে ধৃষঃ সঙ্কুলঃ রুষ্ণবর্মনঃ | 
অহং তং পুরুষব্যান্বং পিতুঃ সন্দেশকারিণং || ১১ || 
অদ্য দ্রক্ষ্যামি কাঁকুৎস্থং মহধিসমদর্শনং | 
অথ গস্ব। মুভূর্তং তু চিত্রকুটং সমন্ততঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

আমি অনুমান করি মন্দাকিনী নদী এখাঁন হইতে অধিক ভূর হইবে না, এই 

ফ'ল সকল সংস্থিষ্ট হইয়] পভিয়া রহিয়াছে, পুষ্প সকল বৃক্ষ হইতে অবচিত হই- 
মাছে। ৭ 11 শুষ্ক কান্ত সকল বক্ষ হইতে তগ্র হইয়া, রক্ষযূলে পরিবেষ্টিত 

রহিয়াছে, এব বনস্ত্রুখণ্ড সকল উন্নত প্রদেশে রক্ষিত হইয়াছে অতএব নিশ্চিত বোধ 

হয় লক্ষ্মণই এই সকল কর্ম করিয়! থাকিবেন || ৮ 11 অশেব চিহ্রদ্বার! বোধ 

হস্থতভেছে যে বৈকালে এই সমুদয় আশ্রমে আগত হয় যে সকল গশুভ্রদস্ত বেগবস্ত 

মাতঙ্গগণ, তাহাদিগেরই এই পথ সন্দেহ নাই ৯ 11 এই বনমধে। চিত্রকুট 
পর্বতের পার্থদেশে মাঙ্গেরা তর্জন গর্জন করিয়া পরস্পরে আক্রান্ত হইলে পর 

তাঁপসগণ পরাভূত হন্তীকে সর্বাদ| রক্ষা করিয়! থাকেন | ১০ 1 আ্ীরামচন্দ্রের 
আশ্রমস্থ অনলের গোৌলায়মান ধৃমরাঁশি নিরীক্ষিত হইতেছে, পিতার অন্কমতি 
প্রতিপালক মহর্ষিদিগের ন্যায় পরিদৃশামান সেই পুরুষোস্তম কাকুৎস্থকে অদ্য 

আমি এই স্থানেই সন্দর্শন করিব সন্দেহ নাই, জনন্তর ভরত গ্হর্তকাল চিত্রকুউ 
পর্ববতের চতুর্দিকে কিয়াদ,র গমন করিয়া 1। ১১. ১২ ॥ 



৬৬০ রামায়ণৎ | [ ১০৮ত, সর্গঃ । 

মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্ত স্তং জনং বাক্যমত্রবীৎ। 
জগত্যাং পুরুবব্যাস্র আস্তে বীরাদনে রতঃ || ১৩ | 

নরেক্ত্রো নির্জনং প্রাণ্তে। ধিজ্সে জন্ম সজীবিতং | 

২কুতে ব্যসনং প্রাপ্ডে। লৌকপালোপমো বশী || ১৪ ॥ 

সর্ববান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঁঘবঃ| 

ইতি লোকবরিষ্ঠন্ড পাদয়োঃ সংপ্রসাদয়ন || ১৫ || 
রাঁমস্ত নিপতিষ্যামি সীতা য়াশ্চ পুনঃ পুনঃ | 
এবং লালপ্যমণনঃ স বনে দশরথাতআজঃ || ১৬ || 
দদর্শ মহতী পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাং | 
সালতালাশ্বকর্ণানাং পরৈ্বভিরার্তীং || ১৭ || 

বিশালামুগ্ধবিস্তারাং দৈর্বেদীমিবাধরে | 
শত্রায়ুখনিকাশাভ্যাং কার্মুকাভ্যাং বিভৃবিভাৎ || ১৮ || 

অনুবাদ । 

মন্দাঁকিনী নদী প্রাপ্ত হইয়া] পার্বস্থ মন্ত্রিগণকে বলিলেন, জগতীতলে সেই 

পুরুযোত্তমই বীরামনে অবস্থান করিতেছেন || ১৩ ॥॥ যিনি রাজাধিরাজ 

হইয়া শ্রীরাম আমার নিমিত্তই নির্জন কাননমধে) বসতি করিতেছেন অতএব 

আমাকে ধিক আমার জীবনেও খিক্, কেন ন| দিকপাল সমান ও জিতেব্রিয় 

পরীরামচক্ত্র আমার জন্যই এই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৪ || রত্বুবংশের নাথ 

সকল কাঁমন! পরিত্যাগ করিয়! নিজ্জন বনে অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ 

বিলাপ করিয়া বলিলেন, যে নরোতিম শ্রীরামচক্দ্রকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাহার 

ওজ্ঞাঁনকীর পাদপদ্ছে বার বার নিপতিত হইব । দশরখনন্দন ভরত বনমধ্যে এই 
কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে যাইতেছেন || ১৫ || ১৬ || অনন্তর অতি 

মহতী ও মনোহারিণী ও পবিত্র! এক পর্ণশালা সন্দর্শন করিলেন, উহা! সাল তাল 
অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক রক্ষপত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে || ১৭ 1 উহা 

দীর্ঘপ্রস্থে বিশাল অথচ উর্ধে বিস্তৃত, ফলতঃ যজ্ঞকর্পে বেদী যেরূপ দর্ভদ্বার! 
'আচ্ছাঁদিত হয় তাহার ন্যায় সেই কুটীর দেখিলেন, ইন্দ্রধন্থুকের নায় ছুই খানি 
ধন্থকাঁর] এ গৃহ বিভূষিত হইয়াছে |॥ ১৮ || 



১০৮ত, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাও্ঃ ৷ ৬৬১ 

বৃহস্ভ্যাং রুক্মপৃহ্ঠাত্যাং নাগাভ্যামিব চার্তাং | 
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘেরৈঃজ্ুণগতৈঃ শৈঃ || ১৯ 
শোতিতাঃ দীগুবদনৈঃ সপৈর্ভেশগবতীমিব | 
মহারজতকক্ষাভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাঁং || ২০ | 
রুক্মুবি্ছ্ববিচিত্রাভ্যাঞ্চর্মমভ্যা্ধাপি শোভিতাং | 
গোঁধাক্গলিব্রৈরাস ক্তৈশ্চিত্রৈঃ কনকভূষিতৈঃ || ২১ || 
অরিসজ্বৈরনাধ্ষ্যাং যুগৈঃ সিংহগুহামিব | 
প্রাুদকপ্রবণে দেশে বেদীং সন্দীপ্তপাবকাং || ২২|| 
দদর্শ ভরতন্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে | 
স বিলোক্য মুহূর্ত তু দদর্শ ভরতো গুরুং || ২৩ || 
উটজে রামমাসীনং জটাবল্ষলধারিণং | 
সিংহস্কন্ধং মহাবাছুং পুগুরীকনিভেক্ষণং || ২৪ || 

অন্ুবাদ। 

ছুইখাঁনি চ।প লক্বায়মান সর্প কলেবরের ন্যায় অভি রহ ম্বর্ণপৃষ্ট ছুই ছিল। 

দ্বার! আরত রহিয়ীছে, প্রভাশালী অতি ভয়ঙ্কর ভূণীর স্থিত বাণ সমুহ দ্বার পণ 
শাঁল। তাদৃশ শোতা৷ পাঁইতেছে, যেরূপ প্রদীণ্ত বদন ভূজঙগমের দ্বার! ভোগবতীর 
শোভা হয়, স্ডর্ধ্যকিরণের ন্যায় মহারজত নির্শিত কক্ষে সুশোভিত ছুই খড়েন এ 
কুটীর বিরাজিত রহিয়াছে | ১৯ ॥ ২০ ॥॥ এবং উহাতে স্বর্ণবিন্দু দ্বার! চিত্রিত 

ছুই চর্মও শোতা পাইভেছেঃ হেম বিভূষিত চিত্রিত গোধ]| চর্শের অঙ্রুলি. ত্রাণ 

উহাতে আসক্ত রহিয়াছে ।। ২১ || মৃগগণ কর্তৃক মিংহের গুহা যে রূপ 
অনাক্রমণীয়, সেই প্রকার শক্রপক্ষকর্তৃক এ পর্ণশীলও অপরিতবনীয় উহার 
ঈশীনকোণ প্রদেশে প্রজ্মল্সিত অনলযুক্ত1] এক বজ্ঞ বেদী রহিয়াছে ॥ ২২ ॥| 
ভরত সেই স্থানে প্রীরামচন্দ্রের আশ্রমে সেই পবিত্র] পর্ণশাল। সন্দর্শন করিলেন, 

এবং যুহূর্তকাঁল অবলোকন করিয়! তথায় গুরুতম গুরু রঘুনাথকে দেখিতে পাই- 
লেন।। ২৩ ॥ প্রশস্ত কন্ধর আজাম্লম্বিতবাঁছ পল্মাপলাশলোচন গ্ীরাম- 

চন্দ্র জট] বল্ক'ল ধারণ করিম! কুটীরে উপবিষ্ট রহিয়াঁছেন | ২৪ || 
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পৃথিব্যাঃ সাগরান্তাঁয়া। গৌপগ্তারং ধর্মমচণরিণং | 
মহাআনং মহীভাগং ব্রঙ্গাণমিব শাশ্বতং || ২৫ || 

সহোপবিষ্টমাসীনং সীতয়া লঙ্ষমণেন চ | 
তং দৃষ্ ভরতঃ শ্রীমান ছুঃখশোকপরিগ্ুতঃ11 ২৬ | 

অভ্যধাবত ধর্শাআ ভ্রাতরং কৈকেরীসুুতঃ | 
দৃষ্টা চ বিললাপার্তো বাম্পসন্দিপ্ধয়া গিরা || ২৭ || 
অশরুবন্ ধারয়িতুং ধৈর্য্যং বচনমব্রবীৎ। 
বে। হস্ত্যশ্বরথৈঃ পৃর্ব্ং সর্বতঃ পরিবার্্যতে || ২৮ || 
লোকৈরন্যোন্যসস্বাধৈর্য্যো দ্রষ্টঞ্চ ন শক্যতে। 
বন্যের্মগৈঃ পরিরৃতঃ সোহয়মান্তে মমাগ্রজ2 | ২৯ || 

যন্ত যজ্রৈরখোদিকৈযু-ক্তে। বর্মন সঞ্চয়ঃ। 
শরীরক্লেশসংভূতং স ধর্নমং পরিমার্গতি || ৩০ || 

অনুবাদ | 

যে মছেণদয় মহাত্মা সসাঁগরা খরামগ্ুলের রক্ষাকর্ত। হইয়াও ধর্মাব্রতাব- 
'লন্বনে শাশ্বত ব্রক্ষমরূপে অবস্থান করিতেছেন | ২৫ 1 জানকী ও লক্ষণ তাহার 

সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ভ্রীমান্ ভরভ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়! দুঃখে 
ও শোকে একেবারে একান্ত বিহ্বল হইলেন ॥ ২৬ ॥ ধর্মশীল কৈকেয়ী কুমার 
ভরত, জ্োঙতাত1 শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া বাম্পাকুলিত নয়ন গদ্ঠাদ বচলে 

সকাতরে বিলাপ করিতে করিতে তাহার নিকট ধাবমান হইলেন ২৭ | 

এবং ধৈর্য্য ধারণ করিতে, লা পারিয়াই এই কথ! বলিতে লাগিলেন, অছ্ো! 

বিনি পুর্বে হস্তী অশ্ব রথছ্বার! চতুর্দিকে পরিবাঁরিত থাকিতেন || ২৮ 1! 
লোকের! যাঁহার সহস। দর্শনই পাইত না, সেই মমাগ্রজ ভাত] অদ্য বন্য মৃগণ্গণে 

পরিরত হুইয়। অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৯ || যাহার অভিলষিত যজ্ঞঘ্বারা 
ধর্ম কর্শোর সঞ্চয় কর উচিত, তিনি কেবল শরীরের ক্রেশ দ্বার এখন নমুদদিত ধর্্স 

সঞ্চয় করিতেছেন || ৬৩০ || 
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চন্দরনেন মহাহেণ যস্তাঙ্মুপলেপিতং | 
মলেন তন্কাঙ্গমিদং কথমীধ্যস্ত সেব্যতে || ৩১ || 

বাসোভির্বহুসাহত্রৈষ্যো। বৈ নিবসিতঃ পুরা | 
ধৃতাজিনঃ সোহয়মিহ প্রস্থপ্তে। জগতীতলে || ৩২ | 

অধারয়দেঘ! বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ আজঃ | 
সোঁহয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথং || ৩৩ || 
মন্নিমিভমিদং প্রাণ্ডে। ভুঃখং রাম ভুখোচিতঃ | 

ধিশ্বজীবিতং নৃশংসন্ত মম লোকে বিগর্হিতং || ৩৪ | 
ইত্যসৌ বিলপন্ দীনঃ প্রস্থিন্নমুখপহ্জঃ। 
পাদাবুপেত্য রামন্ত প্রাপতস্ভরতো রূদন্ || ৩৫ || 

দুঃখাতিতপ্চো ভরতে রাজ পুজ্রো৷ মহাঁবলঃ | 

উক্তাধ্যেতি সুদ্দীনঃ পুনর্পোবাচ কিঞ্চন || ৩৬ || 

অনুবাদ । 

মহাঘুল্য ন্ণন্ধ চন্দনদ্বার| যাঁছার শরীর বিলেপিত হইত, সেই মহাত্ম। 
আর্য মহাশয়ের শরীর কেবল মলদ্বার কি জপ সহযুক্ত রহিয়াছে || ১৩১ ॥| 

পুর্বে যিনি অনেকানেক বহু স্কুল্য বসন সমুহ পরিধান করিতেন, তিনিই এক্ষণে 
এই ত্বরণ মধো ভুমিতলে শয়ন ও রক্ষচণ্ম পরিধান করিতেছেন।। ৩২ ॥| 

যিনি গুর্ধ্বে পরিহিত বিবিধ সুগন্ধ পুষ্পের বিচিত্র মাল্য সকলের ভারবছন 
করিতেন সেই রঘুনাথ এক্ষণে কি রূপে এই জটাতভার সহ করিতেছেন ॥। ৩৩ ॥ 

পরম সুখী রদ্বুনাথ কেবল আমার জন্যই এই দুঃসহ ভুঃখ ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
অতএব আমি কিনিষ্ুর নির্দয়? লোক মধ্যে বিনিন্দিত আমার জীবনে খিক্, 
থাকুক || ৩৪ ॥| এই রূপে বিলাপ করিতে করিতে দীনভাৰাপন্ম ভরতের 
বদনকমল শুক্ষ হইয়া গেল, তিনি তখন রোদন করিতে করিতে জ্রামচন্দ্রের 
পাদপন্ম যুগলের সম্গিধানে উপস্থিত হইয়া নিপতিত হাইলেন।। ৩৫ ॥| 

মহাবল প্ররাক্রান্ত নৃপকুমার ভরত দুঃখ সমূহে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া দীন বচনে 

একবার আধ্য শব্ধ প্রয়োগ মাত্র করিলেন, পুনরায় আর কিছুই বলিতে পারি- 

লেননা॥ ৩৬ ॥ 
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বাম্পাপিহিতকণ্ে৷ হি রামং প্রেক্ষ্য যশস্বিনং | 
আর্ষ্যেত্যেবং সমাভাব্য ব্যাহত নাশকৎ তদা || ৩৭ | 
শক্রত্রশ্চাপি রানস্ত ববন্দে চরণৌ রুদন। 
তাবুভৌচ সমালিঙ্ রামোহপ্যজ্জণ্যবর্তয়ৎ || ৩৮ || 

ততঃ সুমন্ত্রেণ চ তেন চৈব সমীয়তু রাঁজসুতাবরণ্যে | 
দিবাকর শ্চৈব নিশাকরশ্চ যথা্বরে শুক্রবৃহস্পতিভ্যাং || ৩৯ || 
তান্ পার্খিবান্ বাঁরণযৃথকপ্পান্ সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে | 
বনৌকসঃ প্রেক্ষ্য সম্তেঃ সর্ব কুপাগৃহীত। রুরুছুস্তদানীং || ৪০ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতসমাঁমে। 

নান অক্টোত্তরশততমঃ নর্গঃ 1) ১০৮ | 

অনুবাদ 

তখন বাষ্প পরিপৃর্ণ কণ্ঠ ভরত, যশস্বী শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়। আর্য 
এই মাত্র সম্বোধন করিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন ন1।| ১৩৭ 
তখন শত্রত্্ও রোদন করিতে করিতে শ্রারামচন্দ্রের পাদপদ্ম যুগল বন্দ্ন| করি- 

লেন, রঘুনাথ ভরত ও শত্রত্মকে আলিঙ্গন করিয়। তাহাদিগের নেত্রজল মুছাইয় 
দিলেন।॥। ১৩৮ || অনন্তর আকাশমগ্ডলে শুক্র ও রুহুস্পতির সহিত দিবাকরগু 

নিশাকর বেরূপ মিলিত হন, তাহার ন্যায় অরণ্য মধ্যে নৃপকুমাঁর শ্রীরাম ও লক্ষ? 
ন্ুমন্ত্র ও ভরতের সহিত মিলিত হইলেন। ৩৯ ॥ তখন সেই মহাকানন 

মধ্যে হস্তি যুখ সমান নৃপতিগণ একদ্বে মিলিত হইলেন দেখিয়। অরণ্যবামি সকল 

মনিগণ কৃপ। পরতন্ত্র হইয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহআ) বাম্সীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ভরত সমাগমন নামে অস্টোত্তরশতমঃ সর্গঃ সমাপনঃ | ১০৮ ॥ 
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নবশততমঃ নর্গঃ1 

আঘ্রার তু স তং সুদ্ধি। পরিম্বজ্য চ রাঁঘবঃ। 

অক্কে ভরতমণরোপ্য পধ্যপুচ্ছ সমাহিতঃ ॥| ১।! 

ক্কনু তাত পিতা তেহভূদ্ঘদরণ্যং ত্বমাগতঃ | 

ন হি ত্বং জীবতন্তম্ত গুরোরাগন্তমর্সি |) ২|। 
চিরস্ক বত পশ্যামি দুরাস্তরতমণগতং | 

ছুম্প নীতমরণ্যেম্মিন কিং তাত বনমাগতঃ | ৩। 
কচ্ছিদ্দশরথো রাজা কুশলী সত/সঙ্গরঃ| 
রাজসুয়াশ্বমেধানামীহর্তা ধর্মতত্ৃবিত || ৪ || 
স কচ্চিবাক্ষণে বিদ্বান্ ধর্ম্মানিত্যস্তপোঁধনঃ। 

ইক্ষাকুণাযুপাধ্যারো যথাবৎ তাত পুজ্যতে || ৫1 
তাত কচ্চিচ্চ কৌশল্য! সুমিত্রা চ যশস্িনী | 

সুখিতা কচ্চিদাধ্য। চ দেবী নন্দতি কৈকেয়ী || ৬ || 

অনুবাদ | 

শ্রীরামচন্দ্র ভরতের মস্তক আত্রাণ ও আলিঙ্গন করিম ক্রোড়ে লইয়া সমুচিভ 
ঘত্বু সহকারে সকল কথ। জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।। ১ || ছে তাত ভরত! 

তোমার পিত1 মহারাজ এক্ষণে কোথায়? যেহেতু তুমি অনয়ানে এই গহন অরণ্য 

মধ্যে সমাগত হইলে ! পিতা! জীবিত থাকিলে তুমি কোন ক্রমেই এখানে 
আসিতে পারিতে ন1। ২ || আমি বনুকশলের পর এই ছুরদেশে তোমাকে 

দেখিতে পাইলাম, হে তাত! এই ছুর্গম অরণ্যমধ্যে তুমি কিজন্য আলিয়াছ? 
|| ৩ ॥ সত্য পরায়ণ রাজ দশরথ কেমন কুশলে আছেন? যিনি ধর্মতত্ত্ব 

বেত্ত। রাঁজস্ুুয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞকর্নোর বছু অনুষ্ঠান করিতেন ?1| ৪ 11 
হে ভরত: ধর্মপরায়ণ বিদ্বান তপোধন ইক্ষাকুবংশের গুরু বশিষ্ঠকে পিতা 
যথ। নিয়মে কেমন পুজ1 করিয়া! থাকেন ?1| ৫ 11 হে ভ্রাতঃ! ফৌশলা।? 
জননী, ষশত্যিনী সুমিত্র। মাত1 কেমন স্থখে আছেন? আর্ধা| কৈকেয়ী মাতাও 

কিজপ আনন্দিতমনে আছেন? ৬ ॥| 
£ ৮৪ ] 



৬৬৬ রাষায়ণৎ। [১০৯তি,সর্গ, 

কচ্ছিদ্বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুন্ররো বন্শ্রুতঃ | 
অনস্ুযুরন্ুপ্াপ্তঃ সতরুতশ্চ পুরোহিতঃ || ৭ || 
কচ্ছিদগ্রিষু তে যুক্তে। ব্রাঙ্গণো মতিমানৃজুঃ | 
হুতঞ্ হোব)মাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা || ৮11 

ইন্বত্রে পরমাচাধ্যসন্ত্রশাস্্রবিশারদং। 

সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং নাবমন্যসে || ৯ || 

কচ্িদাঅসম1ঃ শুরাঃ শ্রুতবন্তে। জিতেক্দিয়।ঃ | 
কতজ্ঞাশ্চে্িতজ্ঞীশ্চ ভক্তান্তে তাঁত মন্ত্িণঃ || ১০1) 
মন্ত্রয়লো। হি বিজয়ে। রাঁজ্ছে। ভবতি রাঘব। 
সুমংৰৃতে। মন্ত্রি রৈরমাত্্দন্মকোবিদৈঃ || ১১ || 
কচ্িনিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালে বিরুধ্যসে | 
কচ্ছিচ্চাপররাত্রেয চিন্তয়ন্তর্থমর্থবিৎ || ১২ || 

অনুবাদ । 

ছে ভ্রাতঃ ভরত] বিশীত স্বভাব কুলপুক্র বহুশ্রত অস্থুয়াবিহীন পুরোহিত 
মহাশয় সমাগত হইলে তীহার রীতিমত.সৎকার হইয়! থাকে কি না?1॥ ৭ ॥ 
তোমার অগ্নির প্রতি রক্ষা! করিবার জন্য যে স্ুবুদ্ধি সরলন্বতাঁব ব্রাঙ্গণ নিযুক্ত 

আছেন, তিনি সর্ববদ। যেকাঁলে যে হোম করিতে হইবে সমুদয় তোমাদিগকে অবগত 
করিয়া থাকেন ন1?0 ৮ 1 রেভরত! ধন্কুর্বাণ শিক্ষ।র পরম গুরু অস্ত্র শাস্ত্রে 
সুপণ্ডিত স্ুধস্বা নামক আচার্য্য নহাঁশয়কে তুমিত অবজ্ঞ1 কর না? ৯ ॥ 
ছে ভাঁত! আপনার সমান, মভাঁবল, অশেষ বিদ্যাবিশারদ, জিতেক্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও 
ইঞ্জিতজ্ঞ, তক্ত মন্ত্রিগণ তোঁমার অস্থগত কেমন আছেন? ॥| ১০ || হে ভরত! 
যে হেতু রাঁজাদিগের কেবল মন্ত্র বলেই বিজয় লাভ হুইয়! থাকে, অতএব 
মন্ত্রণ। কার্ষে/ সুনিপুণ, ধার্মিক অথচ পণ্ডিত অমাতাগণের সহিত সর্ধদা পরিনত 
থাকাই উচিভ॥ ১১ ॥ ছে সর্ধার্থবেস্তা তরত! কেমন তুমি নিদ্রাপরতন্ত্ 

হইয়| অর্থিক সময় অতিবাহন করকি? নিয়মিত সময়ে জাগ্রত হইয়া থাক? 
শেষ রাত্রিতে কির রাঁজকার্ধা সমুদয় চিন্ত। করছ ভাহাবল?1| ১২ || 



১০৯তি,সর্গঃ | ] অযোধ্যাকা2 1 ৬৬৭ 

কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্ছিন্ন বন্ভিঃ সহ 

কচ্ছচিৎ তে মন্ত্রিতে। মন্ত্রো। ন রাষ্ট্রমনুধাবতি ॥| ১৩।| 

কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমুলং মহৌদয়ং। 

ক্ষিপ্রমারভসে কর্ত,ং ন দ্রাঘয়সি রাঘব || ১৪ || 

কচ্চিন্ন ক্রিয়মাণানি কতপ্রায়াণি বা পুনঃ | 

বিছুন্তে সর্বকাধ্যাণি কর্তৃব্যানি নরেশ্বরাঃ 11 ১৫ || 

কচ্চিন্ন তকযুক্তা বা যে চাপ্যপরিতর্কিতাঁঃ | 
ত্বয়া বা তব বামাত্যৈবীধ্যন্তে তাত মানবাঃ || ১৬ || 

কচ্চিন্মখ সহল্েণ একং ক্রীণাসি পগ্ডিতং 

পণ্ডিতে হ্বর্থকুচ্ছেষু ব্রয়ানিঃশ্রের়সং বচঃ | ১৭ || 

সঠজ্রৈরপি মুর্খীণা ষে। নৃপঃ পর্ুপাস্ততে | 
৩থেবাপ্যযুতৈস্তন্ত নাস্তি তেষু সহায়ত। || ১৮ || 

৮০০ 

অনুবাদ | 

কেমন তুমি একাকী কোন বিষয়ের মন্ত্রণ। করির। থাক? কিন্ব। বন্ছমংখযক লোক 

একত্রিত হইয়া কোন মন্ত্রণাত কর না? রেভরত ! তুমি যে মন্ত্রণ। কর সেই মমুদার 

অক্সিত কথা নগরময় প্রচারিতত হয় না?।। ১৩ || হে রঘুপ্রদীপ ! কেমন্ 

অবধারিত অল্পমূল্য ধন অধিক করিবার জন্য আরস্ত করিয়া বিপাক বশভঃ তাহা 
লাঘবত কর ন111। ১৪ || যে সকল কর্ম তুমি আরস্ভ কর কিন্বা সম্পন প্রায় 

কর, বিপক্ষ মুপতির। সেই সকল কার্ধযা তোমার কর্তব্য বলিয়ীতে| জানিতে পারে 

ন1?11| ১৫ 1 ছে'ভরত! যেসকল মানব তর্কপরাজ্ণ ও নাঁহাঁর। তর্কবিমুখ 

তাহাদিগকে তুমি কিন্বা তোমার অমাত্যের! বাধাতে নেয় না11| ১৬॥ হে.ভরত ! 

সহজ মুর্খের বিনিময়ে একজন পগ্ডিতকে ক্রয় করিয়। থাক কিনা? যেহেতু 

পণ্ডিত বাক্তিই অর্থের কষ্ট উপস্থিত হইলে সঙ্গলমুলক যুক্তিবিষয়ক উপদেশ 

বলিয়] থাকেন।। ১৭ ॥ যেরাজ। সহজ ব1 অধুত সূর্খের দ্বার সেবিত হয়েন, 

তাঁহার কোন বিষয়ে ভাহাদিগের দ্বার সাহায) হয় না| ৯৮ |) 



৬১৮ রামাক়ণৎ। [ ১৭৯তি,সর্গঃ | 

একোহপ্যমাত্যো। মেধাবী শ্বরে। দান্তে। বিচক্ষণ | 
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্সহতীং শ্রিয়ং || ১৯।। 

কচ্ছিন্মখ্যাশ্চ মুখ্যেষু মধ্যমেবু চ মধ্যমাঃ | 

জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভূত্যান্তাত নিযোজিতাঁঃ || ২৭ || 

কচ্চিৎ ক্লষিকরৈস্তাত সুনিবিষে। জনাকুলঃ | 
দেবস্থানৈঃ প্রপাতিশ্চ তড়াগৈশ্চোপশোভিতঃ || ২১ ।। 

প্রহৃউনরনারীকঃ সমাজোত্মবভূষিতঃ | 
স্থকুব্টসীমঃ পশুমণন বিহিংসাপরিবভ্ভিতঃ || ২২ || 
অদেবমাতৃকঃ কচ্চিৎ শ্বাপদৈশ্চ বিবর্জিতঃ| 

কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখ বসতি রাঘৰ || ২৩ || 

অনুবাদ। 

একজন মেধাবী বীর প্রকৃতি শাস্তদীন্ত বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজাকে কিস্ব! রাজকুমারকে 
মহতী সম্পত্তি প্রদান করাইতে পারেন || ১৯ || রে ভ্রাতঃ ভরত ! প্রধান প্রধান 
কাঁ্ধ্য বিষয়ে প্রধান লোক সকলকে মধ্যমবিধকার্ধ্য সমুছে মধ্যম লৌক সকল ও 

অধমকার্ধ্য বিষয়ে অধম লোক সকলকে যথাযোগ্য বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয় রাখ 

কিনা? অর্থাৎ যে যেমন কার্যের যোগ্য ভূতা, তাঁহাকে তছুপযুক্ত কার্ধোে নিযুক্ত 

করিয়া] রাখাই বিছিত।! ২০ ॥| হে তাঁত ভরত ! তোমার জনপদ মধ্যে উত্কৃষ্ট 
রূপে কুষিকার্ধ্যসম্পন্ন হইতেছে কি ন।? দেবালস্ন পাশীয়শাল| ও তড়াগাদি জলা- 

শয়দ্বার! সতত তোমার রাজ্য শোভা পাইতেছে কিনা? ২১ 11 ছে রঘুকু- 

লাবভার ভরত! তোমার প্রতিপালিত স্থমহাজন জনপদ মধ্যে কিস্ত্রী কি পুরুষ 
সকলেই আনন্দে কালযাঞ্চন করিতেছে কি না? স্থানে স্থানে সমাজ ও উৎসবস্থাঁন 

স্থাপিত আছে কি না? আপন আপন সীম] নির্দিষ্ট ভূমি সকল উত্তমরূপে কর্ষিত 
হইয়| থাকে কি ন1? প্রজাগণ পণ্ড প্রতিপালন করিক্ী থাকে কি না? ও কেহ 
কাহারও দ্বেষতে। করে না? তোমার রাজো রঙ্টিজল ব্যতীত জল পাইবার 

উপায় আছে কিনা? তথায় ব্যাত্র তল্ল.কাঁদি হিংঅ জন্ত উপজ্রব করেতো ন! ! 
সকল লোকই আনন্দে সবখে কালযাঁপন করিতেছে কি না?11 ২২ ॥ ২৩ || 



১০৯তি,সর্গঃ।] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৬৬৯ 

কচ্চিত তে নিরত। বৈশ্যা: কৃষিগোরক্ষকম্মনু | 

বার্তীয়াং সংস্থিতস্তাত লৌকো হি কৃষিজীবনঃ || ২৪ || 
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ধারণ! কৃতা | 
রক্ষ্যা হি রাঁজধর্ম্েণ সর্ধ্বে বিষয়বাসিনঃ11 ২৫ | 
কচ্ছচিৎ স্রিয়ঃ বান্তরসি কচ্চিৎ তাশ্চ সুরক্ষিতাঁঃ | 

কচ্চিন শ্রদ্দধান্তাসাঁং কচ্চিদ্গৃহাং ন ভাবসে 1 ২৬ || 

কচ্চিননাগৰলং গুপ্তং কৈকেযীসুপ্রজীস্তয়া | 

কচ্চিছুন্নতদস্তানাং কুগ্জরাণাং ন তৃপ্যসে || ২৭ || 
কচ্চিৎ সংগ্রামনীতিগ্ঞঃ শুরস্তে বাহিনীপতিঃ| 

অসংহার্য্যেহনুরক্তশ্চ হিতে নিত্যঞ্চ। তিষ্ঠতি || ২৮ |1 
কচ্চিন, লৌকায়তিকান্ ব্রাক্মণানুপসেবসে | 
অনর্থকুশল! ছোতে মুঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ 11 ২৯ || 

অনুবাদ | 

ছে ভরত ! তোমার রাজ্যে বৈশ্যের] কৃষি গে! পালনাদি কর্শে নিযুক্ত আছে 

কিনা? যেহেতু যে কৃষিকার্ধ্ে লোকে জীবিক! নির্বাহ করে সে কেবল জীবনের 
বত্তিমাত্র প্রাপ্ত হয় ।। ২৪ | অতএব তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি কোন 

চিন্তা করিয়! থাক কিনা? যেহেতু রাজার উচিত যে বিষয়ীকাজক্ষী সকল লৌক- 
কেই রাঁজধর্মানুসারে রাজ? রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে ২৫ | হে ভরত! 

কেমন তুমি স্ত্রীলোক দিগকে সান্তন। করিয়] থাক কি না? এবং তাহাদিগের রক্ষণা- 

বেক্ষণ তো করিয়া খাক? কদাপি তাহার্দিগকে-তো অশুদ্ধ কর না? এবং কোন 

গোপনীয় অবাচ্য কথাতো। বল না?)1 .২৬ || 'ছে কৈকেয়ী হৃদয়ানন্দকর ভরত ! 

তুমি হুন্তিবলকে কিরূপ রক্ষ| করিয়া! থাক? কেমন উন্নতদন্ত হুস্তী যত পাও তাহী- 
তেই সন্তষ্টতো! হওন1?। ২৭ 1! লংগ্রামে নীতি প্রয়ৌগচত্তর শুর এমন বিদ্বান 
সেনাপতি আছেত? ধিনি কোঁন মতেই তোমার অনিষ্ চেক্ট করেন না এবং 
তোমার মঙ্গলচিন্তায় নিত্য অন্থরক্ত হইয়া! অবস্থান করেন এমন সেনাপতিতো! 

আছে ?।| ২৮ ॥| হে ভরত! তৃমি লোকাচারবেস্তা ব্রাহ্মণগণের ৫সবা করিয়া 

তো থাক? যে সকল পণ্ডিত মান্য লোক তাদৃশ ব্রাক্ষণগণের সহিত মিলিত ন! 
হয়, যাঁহার। একান্ত সু, ভাহাদিগের সম্বন্ধে সর্বদা অনর্থ সমুহ নিপতিত 
হয়| ২৯ 11 
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শান্ত্রেন্থেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষ ছুর্ব্বিধাঃ। 
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপঃ নিরর৫ধান্ প্রবদন্তি তে || ৩০ || 
কচ্চিৎ পিতরি সংবৃত্তিং বর্তৃসে পুরুবর্ষভ | 
পিতামহীনামপিবা বর্তসে তুল্যগৌরবঃ || ৩১ || 
অমাত্যান্ুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহান্ শুচীন্ 
শ্রেষ্ঠান শ্রেন্ঠেবু কচ্চিৎ স্ব নিযোজরনি কর্মমন্থ || ৩২ | 
কচ্চিন্তক্ষ্যং তথ ভোজ্যমেকে। নাশ্ীমি রাঘব | 

কচ্চিদাশংসমানেভ্যে। ভূত্যেভ্যঃ সংপ্রষচ্ছসি ॥॥ ৩৩ || 

কচ্ছিদশ্বাংস্চ নাগাংশ্চ ভোজয়ন্তি তবাগ্রতঃ | 
শক্্কর্মকৃতো৷ বৈদ্য দক্ষাঁঃ কুশলসম্মতাঃ || ৩৪ || 
কচ্চিৎ তে বাঁহনং গুপ্তং প্রশ্থতাঃ প্রবহস্তি চ 

কক্ষিন্ন রাষ্্ে বর্তস্তে পরবিত্তাপহারিণঃ || ৩৫ || 

অনুবশদ | 

যাহার। এমনি ছুর্ব্বিধায় প্রধান প্রধান নানাপ্রকার দর্শনশান্ত্র বিদামান থাকিলেও 
কেবল তর্কশান্ত্রাস্থ্যাঁয়ী বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়| নিরর্৫থক তর্ক দ্বারা নান। কথ] 
কহিয়! থণকে তাহাদিগের সহিততে | প্রণয় কর না?1।| ৩০ 1 হেপুরুষ্প্রধান 

ভরত! কেমন তুমি পিতার অন্থুগত হইয়া অবস্থান করিতেছ কিনা? কিনব 
পিত1 পিতামহ সমান ব্যক্তিরদিগের গৌরব করিয়া থাক কি ন?)॥ ২৩১ || 
হেভরত! পিভূ পিতামহ ক্রমাগত ছলশ্ুন্য শুদ্ধস্মভাব শ্রেষ্ঠতম মন্ত্রিদিগকে 
প্রধান প্রধান কর্ম সকলে নিয়োগ করিয়া থাক কি ন|?11 ৩২ || হে রঘু 
কুলাঁবভার ! কোন উৎকৃ্ ভক্ষা বা ভোজ্য উপস্থিত হইলে একাকী আহারতো 
করন]? যে যেমন পঈস্থভৃতা তাহাকে তদন্থুরূপ বেতন প্রদান করিয়] থাক 

কিন।?1| ৩৩ || ভৃতোর| অশ্বগণকে কি মাতক্গগণকে তোমার সমক্ষে তোজন 
করাইয়া থাকে কি না? শস্ত্রকর্ে নিপুণ এমন চিকিৎস। পারদর্শী বৈদাগণ তোমার 
বশে থাকিয়। মঙ্গল চিন্ত| করিয়] থাকে কি ন111। ১৩৪ || হেভরত! তোমার 

বাহন অস্বাদি পশুগণ উত্তমরূপে রক্ষিত হইয়!| বিপুল ভার বহন করিতেছে কি 

না; তোমার রাজো পরধনাপহারী ছুরাচারির বসতি তো নাই? ৩৫ || 



*লভি,সর্গ) |]  অযোধ্যাকাণ্ডঃ । ৬৭১ 

কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি বাজকাঃ পতিতং থা । 
উগ্র প্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্্িয়ঃ || ৩৬ || 

যে বালিশ। যে চ দক্ষ! ষে মৃঢ। ষে চ পণ্ডিতাঃ। 
দৃষ্টান্তং জীবিতং যেষাঁং কচ্চিৎ তে তে স্ুরক্ষিতাঃ | ৩৭ | 
উপারকুশলং বৈদ্যং ভূৃত্যং সম্তীষণে রতং। 
শ্বরমৈশ্বয্যকামঞ্চ যোহবজানাতি বধ্যতে || ৩৮ || 
কচ্চিচ্চ বলিনে। মুখ্যাঃ সর্বযুদ্ধবিশারদাঃ | 
দৃ্টীবদানা বিক্রান্তাঃ স্বয়ং সৎ্কৃত্য মানিতাঃ || ৩৯ | 

কচ্ছিদ্ধ ঈশ্চ শ্বরম্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ শুচিঃ। 
কুলীনশ্চঞ্মত্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিস্তব || ৪০ || 

অনুবাদ । 

হে ভরত! স্ত্রীলোকের] উত্কট প্রতিগ্রহকারি ব্যক্তিকে, কামপরায়ণ মনে 

করিয়া ঘে প্রকার অবজ্ঞ। করিয়া থাকে? যাজক মুর্নগণের। তোমাকে পতিত মনে 

করিয়| তাদৃশ অবজ্ঞাত করেন না? ॥ ৩৬ ॥ যাহার] মুর্খ, যাহার। কার্ধ্যনিপুণঃ 

যাহার! নির্বোধ যাহার! পণ্ডিত যাহাদিগের জীবিত দৃষ্টান্ত ্ বরূপ হইয়। রহিয়াছে, 
কেমন তুমি তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করিতেছ কিনা? ২৩৭ | হোভ্্রাতঃ 

ভরত ! যে ব্যক্তি বুদ্ধিশ(ক্তপ্রতাবে নীন। উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে, যে লেক 

সতত সন্নিধনে থাকিয়। কুশল সম্বার্দ জিজ্ঞাস] করিয়া থাকে, ও যাহারা সতত 

এশ্বর্যা লালসায় কাঁলযাপন করে» যে ব্যক্তি শৌর্যযসম্পন্ন পরধনহর্ত| ও প্রাণদাত। 

চিকিৎসকদিগের যে অবমানন। করে তাহাদিগকে তুমি বধ করিয়| থাক কিন1? 
|| ৩৮ ॥ হে তরত।! অতিশয় বলশালী সর্বপ্রকার যুদ্ধে বিলক্ষণ কুশল, বিক্রম 

সম্পন্ন প্রধান প্রধান সেনাগণ যাহাদিগের উত্তর কাঁলে ক্ষমতা প্রকাশ পায়. তাহা- 

দিগকে আপনি স্বয়ং সকার করিয়] সম্মান প্রদান করিয়। থাককি না? ৩৯ ॥ 

ছেভরত! স্বভাব শ্বরপ্রকৃতি ধৈর্ঘশালী স্ুবুদ্ধিসম্পন্ন শুদ্ধাত্মা্ সৎকুলোন্ডব 
সাবধান এবং কার্যযকুশল লোককে তুমিত সেনাপতির পদে প্রতিষ্টিত করি- 

যাছকিন111| ৪০ | 
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কচ্ছিদ্বলম্য তক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যখোচিতং | 

সংপ্রাপ্তক!লং দাতব্যং দদশসি ন বিকর্ষসি 1 5১ || 

কালাতিক্রমণাঁদেব ভক্তবেতনয়ো্ভ্তাঁঃ | 
তন্তু রপ্যপকুর্বস্তি সোনর্থঃ স্থমহান্ তবে || ৪২ || 
কচ্চিৎ পূর্ববানুরক্তাস্তে কুলপুত্রাঁঃ প্রধানতঃ | 
আহবেষু প্রিয়ান্ প্রাণান্ সংত্যজন্তি সমাহিতাঃ || ৪৩।! 
কচ্চিজ্জানপদে' বিদ্বানক্লীবঃ প্রতিভানবান | 
যথোভ্তবাঁদী দুতন্তে কৃতে। ভরত পণ্ডিতঃ।| ৪৪ || 

কচ্চিদষ্টাদশান্যেষ স্বপক্ষে দশপঞ্চ চ। 

ব্রিভিক্ক্রিভিরবিজ্ঞা তৈর্বেসি তীর্থানি চার কৈ? || ৪৫ 

কচ্চিৎ, ত্বং দ্বিষতামর্থঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্বশঃ | 

স্ছুর্বলাংশ্চ ধারয়ন বর্তসে রিপুস্থদন || ৪৬ || 

অনুবাদ। 

ছে তরত! সৈনাদিগের যথোপযুক্ত খাদ। ও বেতন নিয়মিত সময়ে প্রদান 
করিয়। থাক কি না? যে সময়ে যাহাদিতে হয় তাহার কোন অন্যথাতে। কর 
না?1| ৪১ || সৈন্যদিগের খাদ্য ও বেতনদানের সময় অতিক্রম হইলে তাহারা 

প্রভুর অপকা'র করিয়া! থাকে, রাজাদিগের তাহাতে মহান্ অনর্থ ঘটন। হইয়া 
উঠে।। ৪২ || যেসকল কুলক্রমাঁগত প্রধান প্রধান বংশীয় লোক পুর্বাবধি 
একান্ত অন্গুরক্ত আছে, কেমন তাহার। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে অকপট মনে 
প্রিয়তম প্রাণপর্যান্ত পরিত্যাগ করিতে সাহস করে কিন1?॥ ৪৩ ॥ হে ভরত! 

ত্বদ্দেশবাসী বিদ্বান বিবুমসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ যাহ! বলিয়! দেয় তাহাই বলিভে পারে 
এমন পগ্ডিতকে ছ্ত করিয়াছ কি না? || 8৪ ॥ হেতরত! তুমি পর” 
পক্ষের অবিজ্ঞান অষ্টাদশ তীর্থ ও স্বপক্ষের পঞ্চদশ তীর্থ আছে তিন তিন চর 
স্বার। উহ! জানিয়! থাক কি ন1?1| 8৫ 1 হে শক্রতাপন ! কেমন তুমি শক্র- 

দিগের সর্বাতোভাবে অবস্থা অবগত হইয়া] ও তাহাদিগের একান্তছুর্বল বলদিগকে 

অবরোধ করিয়া অবস্থান করিয়! থাক কি না?।| ৪৬ || ৮ 
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বীরৈরধ্যুষিতাং পুর্বমন্মীকমিহ পুর্ধজৈঃ | 
সত্যনামাং দৃঢদ্বারাং হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলা || ৪৭ || 

ব্রাহ্গণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈব্ৈশ্েঃ শুদ্রৈম্তাত স্বকর্মাসু | 

জিতেন্দ্িয়ের্মহোৎ সা হৈর্ব তাঞ্চা চ্যৈেঃ সহজ্দৈঃ || ৪৮ || 
প্রাসাদৈর্বিবিধাকাঁরৈর্ তাং দিব্যৈরলঙ্ক তঃ। 
কচ্চিত প্রয়ুদিতাঁৎ স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসি || ৪৯ || 

কছিন্সনুজশীর্্ট;ল মনুষ্যান সমলঙ্কৃতান্। 
উদ্ধবায়োথায় পুর্বাহ্ন রাঁজপুক্রীভিবীক্ষসে || ৫- || 
কচ্চিন্ন সর্ব কর্ম্মান্তাঃ প্রত্যক্ষান্তেহবিশক্কিতাঃ | 

সর্ব বা পুনরুৎ্স্ক্টা ব্যামিশ বত্র কারণং || ৫১11 

কচ্চিৎ সদ তে হুর্গাণি ধনধান্যোদকায়ুধৈঃ | 
যন্ত্রৈশ্চ পরিপুণানি তথ। শিপ্পিধনুদ্ধরৈঃ | ৫২ || 

অন্ববাদ । 

ছে ভরভা! সত্যনামে যে অযোধ্যানগরী শক্রবীর কর্তৃক অজেয়। পুর্ববকাঁলে 
আমাদিগের প্ুর্ধবপুরুষ সম্বহে পরিরত1 ছিল, যাহার দ্বারদেশ অতিশয় দৃঢ়, যাহ! 

হস্তী অশ্ব ওরথে পরিপুর্ণ ছিল || ৪৭ ॥ যাহাতে ব্রাহ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুর চারিবর্ণ 

আপন আপন কর্তব্য কর্মের অন্থষ্ঠানে রত ছিলেন, যে নগরী জিতেক্দ্রিয় মছোৎ- 

সাহ সম্পন্গ সহজ সহত্র ধনাঢ্য দান কুশল ধনীলোকে পরিবৃত! ছিল ।। ৪ল 11 

বাহ] অশেষবিধ দিব্য অলঙ্কারে স্থশোতিত বিচিত্রীকার অলক! সমুহ্থে 

পরিপূর্ণ ছিল, সেই অযোধ্যানগরণীর প্রমুদিত ও স্ফীত অবস্থায় রক্ষ] করিতেছ 
কিনা? |॥ ৪৯ || হে মন্থজব্যান্র নৃূপকুমার ভরত ! কেমন তুমি প্রতিদিন পুর্বে 
উঠিয়] অলঙ্কৃত ন্লীগর ব্যক্তিদিগকে তে! অবলোকন করিয়! থাক? 
॥ ৫» ॥| সমুদয় কল্মাচারী ভূতোর1 অবিশঙ্কিত চিন্তে তোমার নয়ন পথে 
উপস্থিত হইতে পাঁরে কি না? যে কোন স্তানে কোন কর্ম উপস্থিত হইলে পর 
তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে গ্রমন বিষয়ে কোন আপন্তিতো। উপস্থিতি করে ন!? 
| €১ || হে ভরভ! ধন ধান্য জল অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্র সুছে এবং শিল্পদক্ষ ও 
ধ্ুদ্ধীরী পুরুষে সর্ঝদ1 পরিপুর্ণ খাকে কিন।? || ৫২ ॥। 

[ ৮৫ ] 



৬৭৪ রামায়ণৎ | | ১০মত, অর্গঃ। 

আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদপ্পতর়ো ব্যয়? | 
অপাত্রেযু ন তে কচ্চিত কোঁষো গচ্ছতি পার্থিব || ৫৩ || 
দেবতার্থেষু পিতৃষু ব্রাক্ষণাভ্যাগমেষু চ| 
যোধে মিত্রবর্গেষ্ কঙ্চিক্নাচ্ছতি তে ব্যয়ঃ || ৫৪ | 

কচ্চিদাধ্যো। বিশুদ্ধাতআ। ক্ষারিতম্পৌরকর্ন্মণা 
অদৃষ্টঃ শীঞ্জ্রকুশলৈর্নীপধ্যায়তি মানবঃ।| ৫৫|| 

গৃহীতপুষ্ঠশ্চার ক্ষঃ কুশ লৈরদূটকারিণঃ | 
কচ্চি্ন মুচ্যতে চখরো। খনলোভান্নর্ধভ ॥| ৫৬ | 

কচ্চিদ্িবদতোহর্েষ্ বলিনে। ভুর্ববলঙ্ক চ। 

অপক্ষপাতাৎ পশ্যনস্তি কাষ্যেত্ষধিকতা নরা; || ৫৭ | 

যাঁনি মিখ্যাভিশস্তীনাং পতন্ত্যশ্রণি রোৌদতাং। 

তানি পুত্র পশ্বন শ্বন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসিনীং || ৫৮ || 

অনুবাদ । 

ভোমাঁর আয়ের ভাগ অধিক কেমন হয়? বায় তে। অল্প হহয়। থাকে? হে 

নৃপতে ! কোনি অযোগ। পাত্রের উপরেতো ধনাগার রক্ষার ভার নাই?! ৫৩ 71 

ছে ভরত ! দেবপুজাঁয় পিতৃলোঁকের উদ্দেশে, ব্রাহ্ষণ ভোজনে, গৃহাগন্ত অতিথির 

সেবায়, সৈনা সামন্তদিগের জন্য ও বন্ধুবান্ধবগণের জন্য তোমার অর্থবায় তো। 

হইয়া) থাকে 11 8৪ || কেমন কোন সতস্বভাঁব মান্যলোক চৌরকর্শের অপবাদ 
এঁস্ত হইয়া বিদ্বান্ মন্তষোরা সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিলেন ন! বলিয়া কোন 

অপকর্শেত প্ররৃত হয়েন না? ৫৫ 11 হে নরোভ্তম! কোন কার্ধযকুশল প্রহরী 

কর্তৃফ অপহৃত দ্রব্য সম্বলিত কোঁন চোর ধ্তহইলে ধননোভের বশধদ হইয়] 
তাহার তাহাকেত ছাড়িয়া দেয়না ?1! ৪৬ || কেমন বলবান ও ছুর্বালে অর্থ 

লিইয়! বিষাদ উপস্থিত করিলে পর তোমার ধন্দীধিকরণে নিযুক্ত রাজ পুরুষের! 
পক্ষপাঁত শুন্য হইয়| তীহাঁরভ বিচার করিয়া থাকেন? ৫৭ 1। হে ভ্রাতঃ 
রত ! বুখাঁপবাঁদগ্রস্ত লোকের! রোদন করিতে করিতে ষে নেত্রজল পরিত্যাগ 

করে, সে নেত্রজল মিথ্টাপবাদ দাতার যাবতীয় পশু ও পুক্রাদিকে বিনষ্ট 

কারয়| থাকে! ৫৮ 11 | 
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কচ্ছিদৃদ্ধাংস্চ বালণংস্চ মুখ্যান বৈদ্যান্ সসৌমপাৰ্। 

দখনেন বচস। সা্স। ভিভিবুর্ভযুস্ধেহনদ্ ॥॥ ৫৯ 

কঙ্ছিদ্গুৰংস্চ বৃদ্ধাংস্চ তাপসান্ দৈবতাতিথীন্। 

পুজ্যাংস্চ র্ধবান্ সিদ্ধার্থান ত্রাঙ্ষণাংস্চ নমন্তাসি || ৬০ || 

কচ্চিদর্থেন বা ধর্মামর্থং ধর্ম্মেণ বা পুনঃ | 

উভোৌ বা প্রীতিসারেণ কামেন ন বিবাধসে || ৩১ | 

কচ্চিদর্থঞ্চ ধর্ম্ঞ্চ কামঞ্চ বদতানম্বর | 
বিভজ্য কীলং কালজ্জঃ সর্ববান বরদ সেবসে || ৬২ || 

কচ্চিৎ তে ব্রাঙ্গণাঃ সর্ব সর্ববশান্ত্রার্থকোবিদাঃ| 

ন শেশচন্তি মহাপ্রাজ্ঞাঃ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥॥ ৬৩ || 

নাম্তিকামনৃতং ক্রোধ: প্রমীদে! দীঘসুত্রতা | 

'আদর্শনং জ্ঞানবতামালম্তৎ পাপৰৃর্তিতা | ৬৪ || 

অন্বাদ । 

হেনিষ্পাপ! কি দ্ধ, কি বালক, কি শ্রেষ্ঠ, কি বৈদা, কি সোমরসপায়ী মুনি 
সকলকে দানদ্বার। ও শান্তবচনে এবৎ সমতাদি এই তিন উপায় দ্বারা কিরূপ অগ্চন! 

করিয়। থাক?) ৫৯ ॥ হে ভরত! গুরুদিগকে, প্রাচীনদিগ্নকে, তপক্ষীদিগকে, 

দেবতাঁদিগকে ও অতিথিপ্দিগকে এবং পুজনীয় সিদ্বক্কল্প ব্রাক্ষণ সকলকে কিরূপ 

প্রকার প্রণামাদি করিয়! থাক 11 ৬০ | কেমন তোমার অর্থ দ্বার। ধর্ম, কিন্বা! 

ধর্পদ্বার। অর্থ, অথব' প্রণয়সার কামদ্বার। ধর্ম অর্থতো। বাধিত হয় ন।!|॥ ৬১ | 

ছে সদ্বত্ত!, বরপ্রদ ভরত! কোন সময়ে কি করা উচিত ভা! তুমি অবগত 

আছ, অতএব তুমি রীতিমত সময় সকল বিভাগ করিয়া ধর্ম অর্থ কামের সেবা ক্ষ 

প্রকার করিয়া! থাক?।| ৬২ 1 কেমন অশেষ শান্তের পারদর্শী মহ; প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ 

সকল পুরজনগণের সহিত তোমার গ্রতি কোন বিষয়ে শোকতে। করে না? ॥ ৬৩ ॥ 

ছে রঘুকুলাবতাঁর ! নাস্তিকতা, মিথ্য। কথ।, ক্রোধ, অবধানতা, দীর্ঘ সুব্রত] 

জ্ঞানিলোৌকের সহিভ অসহবান, আলা, পাপাচরণতো। করো না! ॥ ৬৪ || 



৬৭৩ রামায়ণৎ। | ১০৯ত, সর্গঃ | 

একচিন্তনমর্থানীং ব্ছভিরিত্যমন্ত্রণং | 

নিশ্চিতানামনারন্তো মন্ত্রহ্কাপরিপালনৎ | ১৫ || 

কচ্চিৎ তে নোপপদ্যন্তে দোষা দ্বাদশ রাঘব | 

ৈরাবিক্টো মহীত ক্ষিপ্রৎ নাশয়েজ্জগতীপতি? ॥| ৬৬ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ক্চিৎসগে। নাম 
নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ।1 ১০৮ || 

অনুবাদ । 

সতত অর্থচিন্তা, অনেকের সহিত প্রতিদিন মন্ত্রণা, কর্তব্য কর্নের অবধাঁরণ 

ক্ষরিয়] তাঁহ] না করণ, মন্ত্রণ প্রতিপালন ন! করা,এই দ্বাদশপ্রকার দোষ তোমারতো। 

উপস্থিত হয় নাই? এসকল সামান্য দোষ নহে, রাঁজার। এই সকল দোষে 

আক্রান্ত হইলে অতি সত্বর রাজ্যের সহিত নষ্ট হয়েন তাহাতে সন্দেহ 

নাই || ৬৫ 1 ৬৬ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাঁহত্র বাঁল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতীয় অযোৌধ্যাকাণ্ডে 
কচ্ছিৎ নর্গ নামে নবোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাঁপনঃ || ১০৯ |! 
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9১০ত, সরস]. অযোধ্যাকাণ্ড£। ৬৭৭ 

দশেোত্তরশততমঃ সর্গঃ | 

তথ চৈৰশনুপুচ্ছন্তং রামং ব্যথিতচেতনঃ | 
অজ্ঞাপয়ন্ভ্ শান্তোহমৌ ভরতো মরণং পিতুঃ ॥ ১॥ 
আধ্য রাজাং প পরিত্যজ্য কৃত্বা৷ কন্ম স্ছুক্ষরং | 
গতঃ স্বর্গং মহারাজ? পুজ্রশোকাতিপীড়িতঃ || ২ || 

ত্বামেব শোঁচংস্তব দর্শনেপ্দু স্তয্যেব সক্তামনিবাধ্য বুদ্ধিং | 
্বয়া বিহীনস্তব শোকদগ্ধ তত ্দর্থমেবাস্তমিতঃ পিতা নঃ | ৩।! 
পুর্ব তু রামস্তমিহানুযুজ্য শ্রুত্ব! চ বাক্যং তরতস্ত তস্য | 
চিকীর্ষমানে। রঘুনন্দনন্তাৎ পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং স বভূব তৃষ্বীং || ৪ || 

| লঙ্ষমণ উবাচ | ] 

দুঙটীৎ স্্ীবুদ্ধিমাস্থায় কৈকেয়ী রাজ্যকামিনী | 
চকার স্রুমহত্ পাপমিদমন্তা যশোহরং || ৫ || 
স। রাজ্যকফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্ষিতা | 
পতিষ্যতি মভাঘোরং নিরয়ং জননী মম || ৬ || 

অনুবাদ । 

তখন একান্ত ব্যখিতীন্তঃকরণ ভরত যশ্পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়] প্রশ্নপরা- 

পণ শ্রীরাঁমচক্দ্রকে পিতার মরণ সম্বাদ বিজ্ঞাপন করিলেন | ১ | ছে মহাঁ- 

তাগ! মঙ্ারাঁজ! পিতাদশরথ অতিশয় ছুষ্কর কর্মা সম্পাদন করিয়! পুত্রশোৌকে 

নিতান্ত অভিভূভ হইয়| রাজ্যতার পরিহার গুর্ববক স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন 

|| হ 1 হেমহাশয়! আঁমাদিগের পিত। কেবল আপনাকে উদ্দেশ করিয়া 

শৌক করিতে করিতে তোমাকে সন্দর্শন করিবার অভিলাষে, আপনার প্রতি 

প্রধাবিত বুদ্দিকে নিবারণ করিতে ন1 পাতর্িয়া। তোম] ছাড়া শোকানলে দগ্ধ 

হৃদয় হইয়] আপনার জনা প্রাণ পরিতাণগ করিয়াছেন |” ৩ 1 রঘুনন্দন 

রামচন্দ্র তরতের মুখে গুর্কবাপর সমুদয় রত্তান্ত বনোঁযষোগ পুর্ববক শ্রবণ করিয়। 

পিতার অনুমতি প্রতিপালন করিতে ইচ্ছ] করিয়াছেন বলিয়া] মৌনভাবে 
অবস্থান করিয়! রহিলেন | ৪8 11 লক্ষণ বলিলেন আমাদিগের মাতা রাজা 

লোলুপ কৈকেয়ী ছুষ্টা স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অবলষন করিয়া অযশস্কর এই স্থমহগ 

পাপের আচরণ করিয়াছেন || ৫ || আমার কৈকেয়ী জননী অভিলধিত রাজ্য 

ফল না পাইয়] পতি হীন! ও শোঁক সন্তপু1 হইয়া কেবল ঘোরতর নরকে পতিভ! 
হইবেন | ৬ || 



৬৭৮ রামায়ণৎ ! | ১১০৩, সর্মঃ। 

তন্ত মে দাঁসভূতম্ক প্রসাদং কু মহসি | 

অভিবিচ্যস্ব চখনেন রাঁজ্যেন মঘবানিব || ৭ | 
ইমাঃ প্ররৃতয়ঃ সর্ববা বিধবা মাতরশ্চ মে। 

স্বসকাশমন্্প্রপ্তীঃ প্রসাদং কর্তৃমর্থসি | ৮ || 

্বমানুপূর্বব্যা যুক্তঞ্চ যুক্তং কামেন মামদ | 
রাজ্যং প্রাগুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদ; কুরু || ৯ || 
ভবত্ববিধব। ভূমিস্তুয়া পত্য। মন্থিতা | 
শশিন। বিমলেনেব শারদী রজনী বথা |) ১০ ॥ 
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো মর । 
ভ্রাতুঃ শি্যন্ত দাস্ত প্রনাদং কর্তুমর্থসি || ১১ || 
তদিদং শীশ্বতং সর্বং পিত্রা সচিবমগ্ডলং | 
পুজিতং মন্থুজব্যাস্র নাঁতিক্রমিতুমর্হসি || ১২ | 

অনুবাদ 

অতএব একান্ত অন্থগত দাসান্থদাস এই ভূতের প্রতি অন্কগ্রহ করুন এই 

রাঁজে দেবরাজের ন্যায় আপনি অভিষিক্ত হউনূ ॥ ৭ ॥ এই সকল প্রজা ও 

'আমাঁদিগের জননীর সকলেই পতিহীন। হইয়া আপনার নিকট সমাগত হইয়া 
ছেন, আপনি সকলের প্রতি প্রসঙ্গ হউন্ || ৮ || হছে মানদ! আপনি যাঁব- 

ভীয় জনগণকে সকাম করুন্, ভাঙার! আপনার কেবল শুভ ফল বাঁসনা করেন, 

সকলেই পরম মনস্তীপে কাতর রহিয়াছেন, আপনি অবশা প্রাপ্য রাজা ভার 

গ্রহথ করুন্, বন্ধু বান্ধব স্থজনগণকে আনান্দত করুন্ ॥ ৯। আপনাকে পতি করিয় 

বন্থন্ধর পতিযুক্তা! হউনৃ, শরৎকাঁলীন বিমল! জ্যোৎস্সাময়ী রজনীর চন্দ্রমার উদয় 
হই যাদৃশী শোভা হয়ঃআপনি অযোধ্যার তাদৃশী শোভা সম্পাদন করুন্ |! ১০ ॥ 
আমি এই সমুদায় অমাত্য বন্ধুবাদ্ধব সমভিব্যাহীরে অবনভ শিরে নিবেদন করি- 

তেছি, প্রিয় সহচর অন্কুজ সোদরের সৌহার্দ্দের বশস্বদ হইয়] দাসের প্রতি সদয় 
হৃদয়ে প্রসন্ন হউন্।। ১১ 11 ছে নরবর! আপনাদিগের গুর্বব পুরুষের! চির- 
স্তন নিত্য অমাত)দিগকে পরম গুজনীয় জ্ঞান করিয়! থাকেন, আপনি তাহাদিগের 

অন্মতিকে অতিক্রম করিতে কোনমতেই যোগ্য নছেন।|। ১২ ॥ 



3১০ত, সর্গঃ | | অযোধ্যাকাও্ডঃ! ৬৭৯ 

এবমুক্তী মহীবখছঃ সবম্পঃ কৈকেম সত । 

রামন্ত শিরসা পাঁদৌ জগ্রাহ তরতস্তদা || ১৩ 
তমার্তমিব মাতঙ্গং নিংশ্বসম্ং মু্র্শানুঃ | 
ভরতং ভাতরং রামঃ পরিষজ্যেদমব্রবীৎ || ১৪ || 

কুলীনঃ সত্ৃসম্পন্নস্তেজ্বী চরিতব্রতঃ। 
রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্সদ্বিধো জনঃ || ১৫ || 

নদোষং ত্বয়ি প্শ্যামি সুক্ষামপ্যরিস্থুদন | 

ন চাঁপি জননীং বাল্যাঁৎ ত্বং বিগর্িভুমর্হসি || ১৬ || 
যাব পিতরি ধর্মজ্ঞে গৌরবং মম মানদ | 
তাবদেব জনন্যাং মে কৈকেষ্যামপি গৌরব 41 ১৭ || 

স তাভ্যাং ধর্মশীলীভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব । 

মাতাপিভূভ্যামুক্তঃ সন কথং কুষ্যামতোহনাথা || ১৮ || 

অন্ববাঁদ 

তখন মহাঁবাহু কৈকেয়ীকুমার ভরত সজল নয়নে অধোবদনে অবনত শির] 

হইয়া ও্রামচক্দ্রের পাঁদপম্ম যুগল গ্রহণ করিলেন || ১৩ || রখ্বুনাথ ভ্রাতা 

রত একান্ত ব্যথিত মাঁতঙ্গের ন্যায় বারবার দীর্ঘনিঃস্বাস পরিহার করিতে 
লাগিলেন দেখিয়া তীহাকে আলিঙ্গন করত এই কথ! বলিলেন ।। ১৪ | রে 
ভ্রাতঃ ভরত ! সৎকুল সম্ভৃত, বলবান্ তেজন্বী ও স্সুচরিত মদ্বিধ লোক সামান্য 

রাজা) লালসায় কিরূপে পাপাচরণ করিতে পারে ?1। ১৫ 11 হে শক্রভাপন! 

তোঁমীর অল্প পরিমাঁণেও কৌন দোষ আমি দেখিতে পাই না, অতএব ত্মি 

বাঁলক স্বভাববশতঃ কোনমতেই জননীর নিন্দা করিও না| ১৬ ॥ হে মান- 

নীয়! যেমন ধর্মাপরাঁয়ণ পিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধ| আছে, কৈকেয়ী জননীর 
প্রতিও আমার সেই প্রকার ভাব জীনিবে ॥ ১৭ 0 হে রুকুল নন্দন! ধর্মপ- 

রাঁয়ণ জনক জননী উভভ্পে মিলিত হহয়। আমাকে.বনে গমন কর এই অন্ুমতি করি- 

লেন, আমি মাতীপিতার নিয়োগ কি প্রকারে অন্যথ। করিতে পারি) ১৮ 1) 



৬৮০ | রামায়ণ । [১১০ত, সর্গঃ| 

ত্বয়। রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তবাং লোকসৎকুতং | 

বস্তব্যং দগ্ডকারণ্য ময়। বল্ষলবাধসা || ১৯ || 

এবং কৃত্বা মহাতাগে। বিভাগং লোকসনিধো | 
ব্যাদিশ্ট চৈৰ ধর্ম্মাত্স। দিবং দশরথো। গতঃ || ২০ | 

স চে, প্রমাণং রাজেন্দ্র রাজা লোকগুরুস্তব | 

পিত্রা দত্ত যথাভাগমুপতোক্তং ত্বমহসি || ২১. 
চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ | 
উপতোৌক্ষ্যে ঘথ। দত্তুৎ ভাগ পিত্র। মহাত্মনা || ০২ || 

ষদব্রবীন্মাং সুরলোকসৎকুতঃ পিত৷ মহাত্মা বিবুধোপমো নৃপঃ| 
তদেব মন্যে পরমাআনো। হিতং ন সর্বলোকেশ্বরতাং হি সত্ক্লতাং 1২৩ 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে রামপ্রশ্নো। নাম 

দশোত্বরশততমঃ সর্গ211 ১১০ || 

অনুবাদ | 
তৃমি অযোঁধ্যানগরে নাগরিক জনগণ কর্তৃক আরত হইয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 

হইবে, আর আমি বল্কল পরিধ)ন ও জটাতার ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে অব- 

স্থান করিব | ১৯ ॥ খধন্মপরায়ণ মহোদয় পিতাদশরথ জন সমাজে এই রূপ 

বিভাগ করিয়! দিয়াছেন, এবহ আমাদিগকে এই আদেশ করিয়া স্ুরলোকে গমন 

করিয়াছেন || ২০ || রাজাধিরাজ মহারাজ লোকগুরু পিতার কথ। যদি তোমার 

প্রমাণ হয়, তবে পিতৃদত্ত উপযুক্ত ভাগ ভোগ করা তোমার অবশ্য উচিত ॥ ২১ || 
ছে প্রিয়দর্শন : আমি চতুর্দশ বৎসরের জন্য এই দণ্ডকারণা অবলম্বন করিয়াছি, 
মহাঁতআা পিতা আমার জন্য যে ভাগ কল্পন! করিয়াছেন অবশ্য উপভোগ করিব 

॥ ২২ 1 অমরগণের মাননীয় দেব সমাঁন মহারাজ পিতা, যাহ1। আমাকে 

অন্থমতি করিয়াছেন, আমি তাহাই আপনার পরম হিত সাধন বোধ করিতেছি। 
যেহেতু সকলের প্রার্থনীয় ত্রিলোকের অধিপতিত্বও ইহা হইতে শ্রেষ্টতর 
নহে ২৩ || 

ইতি চতুর্বরংশতি সাহজ্যা বাল্রীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যা্ডে 
বামপ্র্ম নামে দশোত্তরশততমঃ সর্গঃ সমাঁপনঃ || ১১০ ॥ 



১১তিঃসর্গঃ। | অধষোধ্যাকাণ্ডঃ | ৬৮১ 

একাদশোত্তরশততম; সর্গঃ | 

রাঁনস্ত তু বচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ গ্রত্যুবাচ হ। 

কিং মে ধর্্ীদ্িহীনন্ত রাজবৃত্তং ভবিষ্যতি ॥ ১ | 

শশশ্বতোহয়ং সদা ধর্ম স্িতোহম্মীকং নরধত। 
জ্যেন্টে ত্বয়ি স্থিতে রামে কণীয়ান ভবেন্ পঃ || ২ 

স্রসমুদ্ধজনাং রম্যামযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব । 

অভিষেচয় চাতআ্মীনং কুলম্ান্ত ভবান্ প্রভুঃ || ৩ ॥| 
রাজা নং নানুবঞ্চাহুর্দোবস্তং সম্মতো। মম | 

যন্ত ধর্মার্ধসহিতং বৃত্তমাছরমানুষং || 8 ।1 

কেকেয়স্থে ময়ি শ্রীমাংস্তুরি চারণ্যমাশ্রিতে | 
দিবং যাতো। মহারাজঃ পিতা নঃ সম্মতঃ সতাঁং || ৫।1 

উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যা স্তর ক্রিয়তাযুদকং পিতুঃ । 

অহং চায়ঞ্চ শত্রত্সঃ পুর্ববমেব ক্লতোদকৌ || ৬ | 

অনুবাদ । 

ভরত প্রীরামচক্দ্রের এই কথ! শ্রবণ করিক্া বলিলেন, ছে মহ্থাভাগ ! আমার 

বাজ্য প্রাপ্তি খন্ম বিরুদ্ধ কার্ধ্য, সুতরাং আমার দ্বার। কি প্রকারে রাজকার্য হইতে 

পারিবে || ১ || ছে নরোত্তন হে পুরুষোত্তম' আমাদিগের কুলে এই চিরন্তন 

ধর্ম প্রসিদ্ধ আছে, যে জোর্ঠ ভাতাই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন, অতএব আপনি 

জো রহিয়াছেন আমি কনিট হইয়। কিরূপে রাজা ছইব || ২ || ছেরঘুবর? 

অশেষ বিধ সমৃদ্ধি সম্পন্ন জন সমূহে পরিপৃর্ণ রমপীয় অযোধ্যানগরীতে গমন করুন্» 
আপনিই আঁমাদিগের এই বংশের প্রভূ* আপনিই স্বয়ং আপনাকে রাজ্যাতিষিস্ত 

করুন ॥ ৩ || সকলে রাজাকে মন্তষ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্ত আমার মভে 

আপনিই দেবতা", কেমন! যাহার ধর্মার্থযুক্ত চরিত্র হয় ঢতাভাকে সকলে অমানুষ 
বলে স্থুতরাঁং আপনি অরণা আশ্রয় করাতে, আপনার মান্থষাতীত স্বভীব দেখা- 

ইতেছে।। ৪ 1 আনি কেকয়দেশে খাকাতে, ও আপনি অরণ্যাশ্রয় করিলে 

সাধুদ্দগের 'মাননীয় শ্ীমীন্ মহারাজ] গিতাদশরথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন 
॥ ৫ ॥ অতএব হে পুরুষোত্তম! আপনি গাত্রোথান করতঃ পিতার উদ্দেশে 

নিবাপদাঁন করুন্, আমি এবং শক্রত্্ উভয়ে পুর্কবেতেই তর্পণাঁদ করিয়াছি || ৬।। 
[ ৮৬ ] 



৬৮২ রামায়ণৎ ! (১১১ তি,সঞ্গ, 

প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃ লোকেষু রাঘব । 
অক্ষয়ং ভূবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চাতিপ্রিয়ঃ সতঃ || ৭ || 

তাং শ্রুত্বা করুণা বাঁচং পিতৃশ্মরণসংহিতাং। 

রাঘবে। ভরতেনোক্তাং বব গতচেতনঃ || ৮1 

ত* তু বর্জমিবোৎস্থমীভবে দানবারিণ! | 
বাজ ভরতেনোক্তমমনৌজ্ৰং নিশম্য ভূ ৯|| 

প্রগৃহ্ বাহু রামোহথ প্রশ্পিতাপ্ো ড্রুমো যথা । 
বনে পরগুন কৃতৃন্তথী ভূমৌ পন্পাত সঃ || ১০ |! 

তথ! ভি পতিত রাঁমৎ জগতাণৎ জগতীপতিৎ। 

কুলপাতপরিশ্রান্তং প্রস্থগুমিব কর্জারং || ১১|। 

ভ্াতরস্তং মহেম্বাসং দিগুণং শোককধিতাঃ । 
রুদন্তঃ সহ বৈদেহা। সিসিচুর্নেত্রবারিণা || ১২ || 

অন্নুবাদ। 

ছে রঘুনম্দন ! শাস্ত্র লিখিত আছে ও সকলে বলে প্রিয়তম ব্াক্তি যে নিবাঁপ- 

দান করে পিড় লোকের পক্ষে তাহা অক্ষয় হয়, আপনিই পিতার একান্ত প্রিয়তম 

সম্তান অতএব আপনি তর্পশাদি ফরুন্।। ৭ || শ্রীরামচজ্্র পিতার মৃত্যু সম্বাঁদ 
সম্বলিভ ভয়তের বদনে সকরণ বচন শ্রবণ করিয়া একেবারে চৈতন্য শুন্য হইলেন 

।| ৮ 4 জংগ্রাম ভূমিতে দানব কুলের প্রতি দেবরাজ কর্তৃক প্রেরিত অশনির ন্যায়, 

ঘুলাথ হৃদয়ে ভয়ত কর্তৃক উদীরিভ বাঁক্বজ্দরের আঘাত প্রাণ্ত হইলেন।। ৯ ॥। 
ঘনন্তর ঘ্বাহ্ুযুগল উত্থাপিত কিয়া পরশুয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন কুস্ুমিত মহীরুহের 

নায় .ভূমিভে দিপতিত হইলেন ॥ ১৩ | কুলদেশপতনের আত স্থয 

করিয়। পরিশ্রান্ত কুষ্ভয় যেরূপ নিন্ত্রিত দশায় পতিত থাঁকে, জগত্পতি শ্রীরাম চন্দ্রও 

সূমিতলে ভারদৃশ পতিত হইয়। ম্বহিন্লেন || ১১ || জ্রাত। সকল ও জানকী 

শোকে ঘ্খপরেখনান্তি কাতর 'ছইয়াছিলেন, তাহারা সকলে রোদম করিতে 

করিতে মেনর জলে খহুর্ধ্বাপধারী রঘুবীরের কলেবর অনবরত সেচন করিতে 

লাগিলেন ১২ ॥ ৃ্ 



£১১তিসর্গঃ। | অযোধ্যাকীণ্ডঃ [ ৬৮৩ 

স তু সংজ্ঞাং পুনর্সনূণ নেত্রাভ্যাং বাক্পমুতসথজন | 
উবাচ ভরতং বাক্যং তাতে দিষ্টান্মাগতে ॥| ১৩ || 

কিন্ন, তস্য ময়! কাধ্যং ছুর্জাঁতেন মহাআনঃ | 
যে। সুতো মম্ শৌোকেন ময়। চ নস সত্রুতঃ || ১৪ || 

অহো৷ ভরত সিদ্ধার্থে। যে রাজ! ত্য়ানদ্ব। 

শত্রত্মেন চ সর্ব্বেষ প্রেতকাধ্যেষ সহরুৃতঃ || ১৫ | 

নিক্প ধানামমেকাগ্রাং হীনাং নুপৰরেণ তাং । 
নিরভবনবাঁসোহপি মাযোধ্যাঁৎ গল্তযুখিসভে 11 ১৬ | 

সংপুর্ণবনবাসৎ মামযোধাশয়াং পরন্তপ | 

কঃ প্রশাসিব্যতি প্ুনস্তাতে লোক্ান্যরঙ্গগতে || ১৭ || 
পুরা প্রোষ্য নিরত্তং মাং পিতা বন্যা সান্তুরন 

কৃত? শ্রোষ্যামি বাঁক্যানি তাঁনি কর্মসুখান্যহত || ১৮ || 

অনুবাদ । 

প্ীরাম পুন্র্বার মচেতন হয়] নয়নযুগল হউন অনবরত জলপার। পরিতাগ 

করিতে করিতে পিতৃ সন্দেশবাকা বিষয়ে ভরতকে বলিতে লাগলেন ॥ ১৩ || 

হে" ভরত ' আমি এমনি বিফলজল্মা হতভাগা আঘারদ্বারা নহাআ1 পিতার 

কি কার্বা হইল, তিনি অষাঁর শোকে গ্রাণতাযাগ করিয়াছেন, কিন্ত আমি তাছার 

সগুকাঁরও করিতে পারিলাঁম না ॥ ১৪ 1 হেনিস্পাপ ভরত! তোমারই জীবন 

ধারণ সফল হউযাছে, যেছেতৃ তুমি ও শত্রপ্ব' উভয়ে পিভার সমদয় প্রেতকার্ধা 
সমাপন করিয়াছি | ১৫ 11 যে অযোধায় প্রধান লোঁক নাই, সকলের এক 

নাই, রাজাদশব্খ নাউ, আমার বনবাঁসের সময় অতীত সইয়াঁছে, অতএব তথায় 

আর আমার গগন করিতে অভিলাষ হয় না। ১৬.।৮ হে শক্রতাপন তরত! 

পিভা যখন পরলোকে গমন করিয়াছেন, তখন আনার বনবাসেই কাল সম্পূর্ণ 

তইবে পুরর্ধবার অধোধ্যায় গেলে আমাকে আব কে সাক্জনা করিবে? 11 ১৭ 11 

পুর্ধ্বে কখন কোথাও বাম করিয়া নিরত্ত ইলে পর পিতাঁষে সকল স্মমধুর 
সান্তর্ন] বাক্যে আমাকে সন্তষ্ট করিতেন, সেইরূপ কর্ণে স্ুধাধারাবাহী সেই সকল 

বাঁকা আর কাঁন্াার নিকট শ্রবণ করিব?) ১৮ 11 



৬৮৪ রামায়ণৎ। [১১১তি,বর্গঃ 

এবযুক্তা তু তরতং ভাঁষ্যামভ্যেতঃ রাঁঘবঃ | 
উবাচ শৌোকসন্গ্তঃ পুর্ণচন্দ্রনিভাননাং || ১৯ || 
সীতে মৃতন্তে শ্বশুরঃ পিত্রা হীনঃ স লক্ষাণঃ | 
ভরতো৷ ছুঃখমাচকে স্বর্গতং পুৃথিবীপতিং || ১০ ॥ 

জানকী শ্বশুরং শ্রুত্বা সর্বলোকগুরুং মুতং | 

নেত্রাভ/ামশ্রুপুণীত্যাং ন শশীক নিরীক্ষিতুং || ২১ || 
ততো বন্ুগুণান্তেবাং বাষ্পে। নেত্রেঘজায়ত | 

তথ৷ ক্রবতি কাকুৎস্থে কুমারাঁণাং শান্বিনীং || ২২ | 
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ধবে আত্তমাশ্বান্ত রাঘব | 

অক্রবন্ জগতীপালং বাম্পসন্দিদ্ধয়া গিরা ॥ ২৩ || 
উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যান্তর ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ | 
অহঞ্চায়ঞ্চ শক্রত্থঃ পূর্ববমেব ক্লুতোঁদকৌ || ২৪11 

অন্ববাদ | 

শরীরামচন্দ্র ভরতকে এই সকল কথা! বলিয়া শোঁক সন্তপ্ত হৃদয়ে সম্পূর্ণ শশধর 

বদন জখনকীর নিকট গমন পুর্বক বলিতে লাগিলেন | ১৯ | হে জানকি! 

ভরত একান্ত দুঃখিত হইয়। বলিভেছেন, তোমার শ্বশুর ভূপাঁল মহারাজ দশরথ 
সৃত্াগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, তুমি শ্বশুরহীন। হইয়াছ, ও লক্ষ্পণ পিতৃহীন হই- 
য়াছেন || ২০ || যখন জনক দুহিত1 সকলের গুরু শ্বশুর মহাশয় মৃত হইয়াছেন 

শুনিলেন তখন তাঁহার নয়ণযুগল হইতে অনবরত অশ্রদ্ধার] প্রবাহিত হইতে 
লাগিল তিনি আর কোন বস্তু নিরীক্ষণ করিতে শক্ত|। হইলেন না 1 ২১ ॥ 

ফলতঃ ভরত পিতার 'ৃতুু সম্বাদ প্রদান করিলে পর যশব্থী নৃপনন্দনগণের 
নয়ন ভইতে বনু গুণ হইয়া! নেরজল বহির্গত হইতে লাগিল, অনন্তর সমস্ত 

জগতীপতি ভ্রাতা রঘুনাথকে একান্ত কাতর দেখিয়। বাষ্প গদগদ বচনে ভরত 
বলিতে লাগিলেন। ২৩ ॥ হে পুরুষোত্তম! গান্রোথান করিয়! পিতার 

উদ্দককার্ধ্য সমাধান করুনৃ, আমি এবং শক্রত্থ্ ঢুই ভ্রাতাই গুর্ব্বে উদকক্রিয়' সমাধা 

করিয়াছি ।॥ ২৪ 



১১১ভি,সর্গঃ। অযষোধ্যাকাও্ড2 1 ৬৮৫ 

স রামঃ সম্পরিষ্বজ্য রূদতীং জনকাঅজাং | 
উবাচ লক্ষমণং প্রেক্ষ্য ছুঃখার্রো দুঃখিতং বচঃ || হ৫ | 
আনয়েঙ্গুদপিণ্যাকং চীরঞ্চ বসনোত্তমং। 

জলক্রিয়ার্থং তাতস্ গমিব্যামি'পরন্ভপ ॥ ২৬ ।| 

সীতা পুরস্তাদ্বজতু ত্বমেনাঁমভিতে৷ ব্রজ | 
অহং পশ্চাক্ষামিষ্যামি গতির্হেষ! সুদারুণা || ২৭ || 
ততো নিত্যানুগস্তেবাং বিদিতাত্মা মহীপতেঃ | 

মুছুঃ ক্ষান্তশ্চ দান্তশ্চ রাঁমে চ দৃঢ়ভক্তিমান্ || ২৮ ।। 
সমন্ত্রস্তৈনপনুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্ত রাঘবহ | 

অবাতারয়দালম্বয নদীং মন্দাকিনীত ততঃ || ২৯ || 

তে স্ুতীর্থাৎ নদীৎ কৃচ্চ ভুপাগম্য বশন্থিনঃ | 

পুণ্যাৎ মন্দীকিনীত রম্যাও বন্ুপুষ্পিতকাঁননাং || ৩০ || 

অনুবাদ | 

প্রীরাঁমচন্দ্র একান্ত দুঃখিত মনে রোদন পরায়ণা জনক নন্দিনীকে আলিঙ্গন 

করিয়া, লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাঁভ পুর্ব্বক বলিলেন || ২৫ ॥ হে শত্রতাপন 
লক্ষণ! আমি পিতার তর্পণাি ক্রিয়া করিবার জনা গমন করিতেছি, তুমি 

ইন্ুদ পিণ্াক ও পরিধেয় উত্তম বসন খণ্ড আনয়ন করহ।। ১৬ ॥ জানকী 
অগ্রে অগ্রে গমন করুন, তুমি ইহ্থীর পার্শ্বে গমন কর, আমি ইন্থীর পশ্টাৎ২ যাঁই- 
তেছি, এই বিধাতার গতি স্থদীরুণ] হয়, || ২৭ ॥ অনন্তর,প্রীরামে দৃঢ়তক্তি সম্পন্ন 

সতত অস্থগত মৃদুস্বভাঁব ক্ষমাবান্ শান্তদান্ত স্ুমস্ত্র রদ্ুনাথের অতিপ্রীয় বুঝিতে 

পারিয়। সমদয় রাজকুমারগণ সমভিব্ণাহারে রঘুবরকে আম্বীসিত করিয়। মন্দাকিনী 

নদ্দীতে অবতীর্ণ করাইলেন।। ২৮ | ২৯ ॥ যশস্থী নৃপকুমারগণ বিবিধ 

কুনুমাকীর্ণ কানন সমূহে সুশোভিত অভি শীতল পবিত্রক্ঞলা, রমণীয় মন্দাকিনী 

নদীতে অবরোঁছণ ছ্বার( কষ্টে অবভীর্ণ হইলেন 1 ৩০ ॥| 
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শীততোয়াং সমে দেশে বিগাহ বিমলাং শুভাং। 
অিচ্চনন,দকং সর্ব তন্মৈ হোতন্ভবোদিতি || ৩১ || 

অগৃহ্ চ রঘুশ্রেষ্ঠো জলপুরিতমঞ্জলিং 
দিশং যাম্মামভিমুখে। রুদন বচনমত্রবীৎ ॥ ৩২ || 

এতৎ তে নৃপশার্দ.ল বিমলং তোয়মুত্তমং | 

পিতৃলোকেষু পানীষং মদ্দত্তমৃপতিষ্ঠতু || ৩৩ || 

ততো মন্দীকিনীতীরে শুচৌ দেশে নরাধিপঃ | 

পিতুর্ন্যবর্তয়ন্ীমণন্ নিবাঁপং ভ্রাতৃভিঃ সহ || ৩৪ || 
এজদং বদরোন্সিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে | 

নুযুপ্য রামঃ সুছুঃখান্ত ইদং বচনমত্্রবীৎ || ৩৫ || 

ইদং ভূজক্ষ, মহারাজ প্রেতে৷ যদশনা বয়ং। 

ষদন্নঃ পুরুষো ন্ুনং তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৩৬ | 

অনুবাদ | 

শীততোয়। মন্দীকিনীর সমপ্রদেশে অবগাহন পুর্বক সকলে পিতার তৃপ্তি 

হউক বলিয়া নির্ঘাল স্ুশীতল জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩১ ॥ রঘুনাথ 
জল পরিপুর্ণ অঞ্চলি গ্রহণ করিয়|! রোদন করিতে করিতে দক্ষিণাঁভিমখে এই কথা 

বলিলেন || ৩২ 1 হে রাজাধিরজ! আমি আপনার উদেশে এই নির্মল 

স্ুশীতঙ্গা জল প্রদান করিতেছি, এই জল পিভৃ লোকে আপনার পানের নিমিস্ত 

উপস্থিত হউক 1॥ ৩৩ 11 নরোত্বম প্রীমান শ্রীরা্ ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভৎ- 

পরে মন্দাঁকিনী তীরে বিশুদ্ধসয়দেশে পিতার উদ্দেশে নিবাপপগান সমাধান করি 

লেন।। ৩৪ || রামচন্্র ই্গুদ'ফল, কুলফল ও পিণ)ণাকফল মিশ্রিত করিস 

দর্তীস্ভত ভূমিতে পিগু গুদাঁন করিয়া! একান্ত ছুঃখিভ চিত্তে এই কথ। বলিলেন 
|| ৩৫ || হেমহারাজ! আপনি প্রীত হইয়া ইছা1? ভোজন করুম্ঃ আমর] 

বে অঙ্গে কাঁলযাঁপন করিতেছি, সেই অঙ্গেই পিও দিলাম যেহেতু এক্ষণে উত্তমন্রধ্য 

কোথায় পাইব, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পুরুষ, যেরূপ অবস্থায় যাহা ভোজন 

করিয়া প্রাণ ধারণ করে, পিতৃ'লোকে ওদের লোকফেও তাহাই এদান করিস 

থাকেন | ৩৬ 1 | 
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ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীধ্য নরাধিপঃ | 
আরুরোহ নরব্যাস্ত্রৌ রম্যসানুং মহীধরং || ৩৭ || 
ততঃ পর্ণকুটাদ্বারমাগম্য জগতীপতিঃ। 
পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ তরতলক্ষমণৌ || ৩৮ | 
তেষাং তু রুদতাং শব্দঃ খমারত্য সমন্ততঃ | 

ভ্রাতণাং সহ বৈদেহা৷ সিংহনাদসমো হতবঙ || ৩৯ || 

মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকৎ পিতুঃ। 
বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দৎ ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ || ৪০ || 

অব্রবংশ্গাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্ুবং | 
তেষামেষ মহান্ নাদ শোচতাং পিতরং মৃতং || ৪১ || 

অথ বাসং পরিত্যজ্য সর্যেতেহতিমুখাঃ স্বয়ং | 

অপ্যেকত*ঃ সমাগম্য যথাসন্নং গ্রধাবিতাঃ ॥| ৪২ || 

অন্রবাদ। 

তদনম্তর নরোতম রখ্ুনধথ সেই পথ দ্বারাই নদী হইতে উত্তীর্ণ হইয়। রমণীয় 

গৃহায় সুশোভিত চিত্রকুট পরতে আরোহণ করিলেন ॥ ২৩৭ 1 তৎপরে 

জগৎপতি শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটীরের দ্বারদেশে সন্বীগভ হইয়া উভয় হস্তদ্বার1 তরত 

লক্ক্ণকে গ্রহণ করিলেন | ৩৮ || তখন বিদেহ নন্দিনীর, শীরামেরও জননীগণের 

ক্রদ্দনে যেধনি সমৃদ্িত হইল, উহ! আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়! যৃগেক্দ্রের অতি 

গভীর ধ্বনির ন্যায় অন্থভূত হইতে লাঁগিল।। ৩৯ 11 মহাবল পবাত্রাস্ত 
নৃপনন্দনের। জনকের উদ্ক কার্ধ্য সম্পাদন কালীন যে তুমুল শব্ে রোদন করিয়1- 

ছিলেন». ধনি শ্রবগ ব্বরিয়া তরত সেনা সমূহ ভয়ে অভিভূত হইল ৪০ 171 
এবং বলিতে লাগিল, আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ঘে তরত 'ভুপতি 

এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, মৃত পিত। মহারাজীকে উদ্দেশ 

করিয়া সকলে সকাঙরে শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই এই মহান্নাদ শ্রবণ 
ফর] যাইতেছে | ৪১ 11 আ্ীরামচন্্র প্রভৃতি সকলে জলার্র পরিধের বঙ্কল পর্ধি- 
ভাগ পুর্ববক একত্রিত হইয়। এক স্থানে এক মুখে সমুপবিষ্ট হইলেল || ৪. 1 
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অচির প্রোবিতং রামং চিরবিপ্রোধিতং যথ। । 
্রষ্টুকামে। জনঃ সর্ধো জগাম সহসাশ্রমং || ৪৩ || 

আ্াতৃণাং পরিতান্তে তু ভ্রষ্ুকামাঃ সমাগমং 
যহুর্বৃবিধৈর্ধানৈস্তরাবিষ্টাঃ সমাকুলাঃ || ৪৪ | 
অশ্বৈরন্যে এ জৈরন্যে রথেৈরন্যে স্বলক্কতাঃ | 
স্থকুমারাস্তথৈবান্যে পদ্মামেব প্রচুদ্রবুঃ || ৪৫ || 
সা ভূমির্বস্থভিষানৈঃ খুরনেমিশ্বনেন চ। 

মুমোচ তৃম্ুলং শব্দং দ্যৌরিবীভ্রসমাগমে || ৪৬ | 
তেনাপ্যত্রামিতা নাগা করেণুপরিবারিতাঃ | 

অসহন্তোইতুলং শব্দং জগ্ম রন্যদ্বনং প্রাতি।| ৪৭ ॥ 

বরাহমৃগসত্ঘাশ্চ মহিবাশ্চ বনে চরাঃ| 

ব্যাভ্রগৌকণগবয়। বিত্রেন্থঃ পৃষতৈঃ সহ || ৪৮ | 
অন্তবাদ। 

আশ্রমের পাশ্বস্থ সমস্ত লোক বগ্ুকুলপাবন শ্রীরীমকে এই মাত্র দেখিয়াছে। 

ভথাপি অদুষ্ট পুর্ক্বের ন্যায় অবলোকন করিবার জন্য সহস! আশ্রমে উপস্থিত হই- 
লেন | ৪৩ || সকল লোকেই ভাভাগণকে এক স্থানে নিরীক্ষণ করিবার মানসে 

কেহব] দজ্রুতপাদ্ কেহবা প্রজবন নানাযাঁনে ব্যাকুলিত মনে রামাশ্রমে সমাগমন 

করিতে লাগিল | ৪9 || খনী লোক সকল পরিস্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 

কেছব] অশ্ব পৃঠে কেছব1 গজস্কন্ধে কেহব1] রথারোহণে রাম সদনে আগমন 

করিতে লাগিল, কোন কোন স্থকুমার প্রশান্ত মূর্তি যানবিহীনে পাদচারণেই 

ধাবমান হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ তত্রত্য মহতী ভূমি অশ্বমাতঙ্গ রথ শিবকাদি 
বহুবিধ যানেরদ্বারা এবং উহাদিগের খুরধাঁর ও চক্রধারের শক দ্বারা, বর্ষাকালীন 
মেঘ ধ্বনি পরিপুর্ণ গগণ মগুলের ন্যায় ভয়ঙ্কর শকায়মান হইতে লাগল | ৪৬ || 

কুপ্তর বরের] এ ভীষণ শব্ধ সহনে অশক্ত হইয়া ভয়ব্যাকুমলত চিত্তে অন্য বনের 
প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল, তাহার। না যাইতে পারে এজন্য করেগু সকল সন্ম,খে 

নিবারণ করিতে লাখিল, তথাপি সেই সকল বারণ বারণ নাঁনল না| ৪8৭ || 

কি বরাহগণ, কি মৃগকুল, কি মহিষদল, কি ব্যান্র সমুহ, কি গোকণ যৃগকদস্ব, 

কি গবয়রন্দ, বনচর জন্ত মাত্রেই সেই শব্দ শ্রাবণে স্ব স্ব বসগণ সমভিব্ণাহারে 

পললাইতে লাগিল ৪৮ || 
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রথাঙ্ষসংজ্ঞা দীত্যুহ। হংসকারগুবাঃ প্রবাঃ | 

তথা পুতক্ষৌকিলাঃ ক্রৌঞ্চ বিসংজ্ঞ। ভেজিরে দিশঃ || ৪৯ || 
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকীশং পক্ষিভির্তিং | 

মানুষৈরার্ত। ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদ! || ৫০ || 
তান্ নরান বাঁম্পপুর্ণাক্ষান সমীক্ষ্য চ সুছুঃখিতান্ । 
পর্যযত্ঘজত ধর্মজ্ঞঃ পিভৃবন্নীতৃবচ্চ সঃ || ৫১11 

অ তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরাঁন্ নরাঁশ্চ তং কেচিদরথাভ্যতণদয়ন । 

চকার সর্ষরৈরপি সম্থিদং তা যথারমানৈঃ পুরুষৈর্ পাঅজ| ৫২ || 

তথা চ তেষাং রুদতাং মহাঅনাং দিব্যঞ্চ খঞ্চানুননাদ নিশ্বনঃ | 

তথা গুহাশ্চৈব দিশশ্চ নাদয়ন মহাত্র,নাদপ্রতিমঃ স শুশ্রুবে || ৫৩।| 
ইত্যার্ষে রামীয়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে উদকদানং নাঁম 

একাদশে তস্তরশক্কতম:ঃ সর্গঃ || ১১১। 

অনুবাদ 
চক্রবাক চক্রবাকী, দাঁতাহ হংস কাঁরগুব জলকুনুট পুংক্ষৌকিল বকপ্রভৃতি বিহঙ্গ- 

কুল ব্যাকুল হইয়। দিগ্দিগন্ত অবলম্বন করিতে লাগিল | ৪৯ ॥ অধিক কি বলিব, 
সেই তুম়লশব্দে বিত্রীনিত পক্ষিকুল গগ্রণমণ্ডল অবলম্বন করিরা উড়িতে লাগিল 

এবহ শ্রীরামের আশ্রম ভূমি মানব সন্দোছে আরত হইয়। পরিশোঁভিতা হইল, 
স্থুতরাঁং সে সময় উভয় প্রদদেশেরই চমত্কার শোভা জন্মিল।। ৫০ | রামচন্দ্র 

সমাগত মনুষ্য দিগকে একান্ত দুঃখিত ও অঞ্রপুর্ণ নয়ন অবলোকন করিয়] সকল- 

কেই পিতার ন্যায় ও মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন।। ৫১ 1 সেসময়ে তথায় 

রদঘ্ুনন্দন ও কতকগুলি মান্য লোককে আলিঙ্গন করিলেন অপর কতকণ্ডল লোকও 

তাহাকে প্রণাম অভিবাদন করিল, ফলতঃ সে সময়ে যে যেমন যোগ্য লোক সক- 

লকেই শ্রীরামচত্দ্র সেইরূপ সম্বপ্ীন। করিলেন | €২ || অরণ্য মধ্যে সেই মহাত্মা 
সকলে এমনি চীৎকারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ষে সেইশকে ভূর্লোক ছুর্লোক 
গ্রতিধনিত হইল এবং প্রলয়কালীন মেঘের গভীর গজ্জনসম সেই শকে দিউমগুল 
ও পর্ঝতীয় গুছ সকল হইতে কেনল ভয়ঙ্কর প্রতিশব্শ্রুত হইতে লাগিল ॥ ৫৩।। 

ইতি চতুর্বরিংশতি সাহজ্ বাল্সীকীয় রামায়ণ লংছিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 
উদকদান নামে একশত একাঁদশ সর্গঃ সমাপনঃ || ১১১ | 
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দ্বাদশোত্বরশততঙ্গঃ সর্গঃ| 

বশিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্থ। সঃ। 

অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনকাজক্য়! || ১ 

রাজপত্রাস্ত গচ্ছন্থ্যে। নদীং মন্দাকিনীং প্রতি । 

দদৃশুস্তত্র তান্তীর্ঘং রামলন্মণসেবিতং | ২ 
কৌশল্যা বাম্পপুর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা | 
“সুজা চাত্রবীদ্দীনাং ঘাশ্গন্যা রাজযোধিভঃ || ৩ || 
দং তেষামনাথানাং শুভমক্রিষ্টকন্মণণং 
বনে প্রাক কেবলং তীর্থ যে তে নির্ব্িষয়ীরুতী; || ৪ ॥ 

ইতঃ স্মিত্রে রামার্থং জলমাদায় বীর্য্যবাঁন । 
সদ! গচ্ছতি সৌমিত্রির্মাম পুজস্ত কারণাৎ || ৫ | 
দুক্ষরং কুরুতে পুক্রঃ স্থুমিত্রে তব খার্সিকঃ | 
শুশ্রতেহনুরাগেণ যে। জ্যেন্ঠং ভ্রাতরং বনে || ৬ || 

অনুবাদ । 

যা িষমুনি র]জাদশরথের পত্ীগণকে অগ্রে করিয়। শ্রীরামচন্দ্রকে সং- 

দর্মন করিবার অভিলাঁষে সেই প্রদেশে গ্রমন করিলেন ॥ ১ | নৃপমহিষীর] 

মন্জাঁিনী নদীর ভীবরে গ্রমন করিয়া তথায় শ্রীরামলক্ষ্মণ পরিসেবিত বিমল 

ভীর্থস্বাক 'সরচলীকন করিলেন | ২ ।' পরিঙ্লানবদনা কৌশল্য! দেবী বাষ্পপুর্ণ 

নক্রনে গদক্্দ রচনে দীনাহীন। প্রায় স্ুুমিত্রাকে ও অন্যান্য রাজপত্ধীদিগকে বলিলেন 

|॥ ৩ 11 হে লক্ষ্মণ জননি-! যাহার] রাজা স্থুখে বঞ্চিত হইয়াছেন কানন 

মধ্যে পৃত্বভীগে কেবল সেই অনাথ বিশুদ্ধ কার্থাকারক রান প্রস্ৃতির এই নির্মল 

পন্বিদ্র স্বীর্থ েত্রগৌচর হইতেছে | ৪ | ছেন্ুমিত্রে! মঙ্ধাবল সম্পন্ন লক্ষ্মণ 

এই স্থানদির! আমার পুক্ত জ্ীরামচক্দ্রের জন্য জল লইয়। সর্ববদ] যাতীয়াত করিয় 

থাক্ষেন এমন বেধ হইতেছে ॥ ৫ 1 হেস্তুমিত্রে! ভোমার ধর্মমপরায়ণ পুত্র 

লক্ষণ অরখা মখ্য প্ীরাঁমের ,জন/ অতিদ্ুরূহ কার্যংসকল সমাধা! করিয়া থাকেন, 

কেনন1 যেমন গৃছে থাকিয়। আন্ুগতা করিতেন তেমন .এখালেও অন্তথরাঁগ সহ- 

কাঁরে জো সহোদর রঘুবরের মেবাশুজষা করিতেছেন || ৬ || ॥ 



১১২ত, বর্গ: |] অযোধ্যাকাও্2 ৬৯5 

্ত্ীপ্রধানেন যঃ পিত্রা ত্যক্তো নিরপরাধবান । 
ছুউশ্বাপদজুঞ্টেষু বনেষু সহ নীতয়! || ৭ || 
এবং বিলপমানা স! কৌশল্যা বাম্পবিক্রব! | 
দদর্শেজুদপিণ্যাকৈর্নিবাপং পুলিনে রৃতং || ৮1 
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেঘু সপুষ্পেষ নিবেশিতং | 
উপহারং পিতৃর্দত্ব* তরু রায়তলোচন] || ৯ | 
সা তমিঙ্গঈদপিণ্যাকৎ দুটা দ্বিগুণদুঃখিতা | 

উবাচ দেবী কৌশল্যা সর্ব দশরথক্সরিয়ঃ11 ১০ | 

ইদমিক্সাকুনাঁথেন রাঁঘবেণ মহান | 
পিতুরিক্ষকুনাথস্থ ন্বাপ্তং পশ্ঠত যাদুশং || ১১ | 
তন্য দেবসমধ্তেদ€ পার্থিবস্ত মহাজন | 

নৈতদৌপয়িফত মন্যে ভৃক্তভোগস্ট ভোজন || ১২ | 

অনুবাদ। 

“ক আঁক্ষেপের বিষয়! আ্ীপরতন্ত্র মহারাজ দশরথ নিরপরাধি রছ্ুনাথকে 

জানকীর সহিত হিংসপ্রকৃতিক হিংস্রক জন্্ সন্দোহ সন্কল কাননম'ধো পরিতভাগ 
করিয়াছেন || ৭ || কৌশলা। দেবী বাষ্প পরিপুর্ণ নয়নে এই গ্রকার বিলাপ 

করিতে করিতে মন্দীকিনী তটে জীরাম যেইন্তদ ও পিণ্যাক ফলে বিরচিত পিও 

প্রদান করিয়াছেন তাহ] দেখিতে পাইলেন! ৮ 11 আরাম পুষ্প স্থশোভিত 
দক্ষিণা গ্রকুশ সমূহে পিতার উদ্দেশে যে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন বিশাল 
নয়ন| রাজমহিষী কো ণলা দেবী তাহা নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৯ || কৌশলা। 

দেবী সেই ইস্টুদফজোর পিগু সন্দর্শন করিয়। দ্বিগুণতর ছঃখিত! হইয়] নৃপতি 

দশরথের অন্যান্য পতীগণকে বলিতে লাগিলেন | ১০*1। হে সপত্রী সকল? 

ইঙ্ষ্ষাকু বংশের চুড়ামণি মহাত্স। শ্রীরামচন্দ্র আপণ পিতা ইন্ফাকুনাথ দশ- 
রথের উদ্দেশে বাদৃশ পিওড প্রদান করিয়াছেন তোমর1 সকলে অফলোকন কর 

| ১১ 11 দেবসমান পৃথিবী পতি মহাত্স| দশরথ, যিনি চিরকাল অশেষ বিধ 
সুখ সন্তে।গে কালাতিপাত করিয়াছেন, বে।ধ হয় ইহ তাহার তোজনের উপঘুক্ত 

হয় নাই || ৯২ ॥ 
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চতুরন্তাং মহীং ভোক্তা মহেন্দ্রসদুশো বিভুঃ। 
কথমিঙ্গুদপিণ্যাকং স ভূঙ্ক্তে বস্ুধাধিপঃ || ১৩ || 
অতে৷ ছুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে | 

যত্র রাঁমঃ পিতুর্দদ্যাৎ তাপসানাদযমীদৃশং || ১৪ | 
রামেণেঙ্গুদপিণ্যাকং পিতৃর্দত্তং সমীক্ষ্য তত । 
কথং নামাত্বহ্ৃদয়ং ন বিদীধ্যেৎ সহজ্রধ। || ১৫ || 
স। জগামাশ্রমপদং কৌশল্য। যত্র রাঘবঃ। 

ততস্ত ত্বরিতং গত্বা সর্ব। নুপতিযোধিতঃ || ১৬ || 

অপশ্ঠন্নাশ্রমে রামং স্বগড্যতমিবামরং | 
তং ভোগৈঃ বম্পরিত্যক্তং রামং প্রেক্ষৈব মাতরঃ || ১৭ (| 

আর্ত মুসুচুরজ্ণি সুস্বরৎ শোকলালসাঃ | 
তাপসাং রাম? সমুখখায় জগ্রাৎ চরণান শুতান্ || ১৮ | 

অনুবাদ । 

দেবরাঁজ সমান যে রাজাধিরাজ দশরথ সমুদ্র বলয়া পৃথিবী ভোগ করিয়াছেন, 
সেই প্রভু কিরূপে ইক্ষদ ফলের পিগ্ড ভোজন করিবেন 1 ১৩ | অতএব 

আমার বৌধ হয় ইহলোকে ইহার অপেক্ষ। ছ£খের বিষয় আর কিছুই নাই, যেখানে 
শ্রীরামচন্দ্র তপস্থীদিগেরন্যায় পিতার উদ্দেশে এই তাপসানে পিগুপ্রদান করিয়াছেন 

|| ১৪ || শ্রীরাম আপন পিতাকে এই ইক্গদফল পিগুগ্রদান করিক্সাছেন দেখিয়া 
কেননা আমার হৃদয় সহঅখণ্ডে বিভক্ত হইল? ॥ ১৫ ॥ তখন কৌশলা। 
দেবী যথায় রঘ্ুনাথ অবস্থান করিতেছেন সেই আশ্রমস্থানে ত্বরিত পদে 

গমন করিলেন, অনন্তর অন্যান্য রাজমহিষীরাও সকলে তাঁহার অন্ছপদে 
গমন করিয়া |॥ ১৬ ॥ স্বর্গ হইতে পরিচ্যত দেবরাজের ন্যায় শ্রীরাঁমচত্দ্রকে 
আশ্রম মধ্যে অবলোকন করিলেন, ভোগ পরিবর্জজিত রদ্বুনাথকে দর্শনমাত্র জননী 

গণ | ১৭11 অতিশয় কাতর হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে সুমধুর আর্তন্বরে 

রোদন করতঃ 'নেত্রজল পরিত্যাগ, করিতে লাগিলেন, প্রীরাম তাহাদিগকে দর্শন 

করব! মাত্র উঁথত হইয়1 মাত সকলের চরণ গ্রহণ করিলেন || ৯৮ || 



১১২ত, সর্গঃ |] অষোধ্যাকাণ্তঃ। ৬৯৩ 

মাতৃণীং পুরুষব্যান্ঃ সর্বাসামন্ুপুর্বশঃ ॥ 

পাঁণিতিঃ সুখসংস্পর্শৈর্শ্দঙ্গুলিতলৈঃ শুতৈঃ || ১৯ | 

মুদ্ধন্যাস্রায় তং রামং রুরুছুঃ পার্থিবস্ত্িয়ঃ। 

সৌমিত্রিরপি তাঃ সর্বাঃ স মাতঃ শোককর্ষিতীঃ || ২০ || 

অভ্যবাদয়ত প্রহ্বে। দীনে রামাদনন্তরং | 

আঁশীর্বাদাশ্চ রামস্ত লঙ্গণস্ত ততৈব চ || ২১ | 

দেশকালানুৰপাশ্চ যেহনুৰপাসশ্চ মাতৃষু। 

বথ। রাঁমে তথ! তস্মিন্ সর্ব! বৰৃতিরে ক্িয়ঃ || ২২ ॥ 

রৃত্বিং দশরথাজ্জাতে লক্ষণে শুভলক্ষণে | 

সীতাপি রূদতী তাঁসাং পদং স্পৃষ্টী সুছুঃখিতা ॥ ২৩ | 

শ্বশ্রণামশ্রুপুর্ণীক্ষী সা বভুবাগ্রতঃ স্থিতা 1 

তাং পরিষ্বজ্য কৌশল্যা মাতা ছুহিতরং যথ। || ২৪ || 

অনুবাদ । 

পুরুষৌন্তম শ্রীর।মচন্দ্র ক্রমান্বয়ে সমুদয় মাড়গণের চরণযুগল স্থুখস্পর্শ সুকোমল 
মনোরম করাঙ্গলিতলদ্বারা সংস্পর্শ করিন্দেন ॥ ১৯ 11 রাজমহিষারা সকলে 

রদ্বুনাথের মস্তক আত্রাণ করিক্সা রোদন করিতে লাগিলেন, | রামচন্দ্র প্রণাম 

করিলে পর সুমিত্রাকুমার লক্ষ্মণও নমভারে দীনতরচিত্তে শৌকাভিভূভ হুইয়! মাত 

গণকে প্রণাম অভিবাদন করিলেন, জননীরাও সকলে শ্রীরাম ও লক্ষণের প্রতি 

দেশকাঁলের অন্ুরূপ ও মাতৃগণের সন্তানের প্রতি যে রূপ আশীর্বাদ প্রয়োগ করা 

উচিত তদনুরূপ আশীর্বাদ গ্রয়োগ করিলেন, ফলতঃ রাজমহিলার] সকনেলই 

জীরাম ও লক্ষ্মণের প্রতি একরূপ আচার ব্যবহার করিলেন তাহাতে কোন ইতর 

বিশেষ হইল না। ধেহেতু শুতলক্ষণ সম্পন্ন লক্ষ্মণও *মহারাজ দশরথ হইতে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । আর. সীতাদেবীও একান্ত ছুঃখিভা হইয়া] সেই সকল 
শাশুড়ীদিগের চরণস্পর্শ করিয়। প্রণাম করিলেন ॥ ২০ 1] ২১ || ২২ 11 হত ॥। 

তখন তিনি অশ্রুপুর্ণ নয়নে শ্বশ্রুদিগের অগ্রতভীগে অবস্থিতি করিলেন, জননী 

কন্যাকে যেরপে আলিঙ্গন করেন কৌশল্যা দেবী সেই প্রকার ভাবেই ঘাঁহাঁকে 
আলিঙ্গন করিলেন || ২৪ || | 



৬৬৪৫ রামায়ণৎ | ১১হত, সর্গঃ' 

বনবাসকশীং দীনামিদৎ বচনমব্রবীৎ | 
বিদেহরাজন্য সত নূষা দশরথন্ত চ || ২৫ || 

রামপত্রী কথ হুর্গ বনং প্রাপ্তাসি জানকি। 

পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিব্লিউমিবোৎ্পলং | ১৬ | 

কাঞ্চনং রজস। ধস্তং দিব চন্দ্রমিবাপ্রভং ' 

মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকে দহত্যগিরিবাশ্রয়ং || ২৭ || 

ভূশং তবেহ বৈদেহি ব্যসনারণিসন্তবঃ । 

দহত্যগির্লখং কান্তং নিস্তোয়মিব প্কজং || ২৮ | 

ক্রব্যামেবমার্তীয়াং জনন্যা ভরতাগ্রজঃ | 

পাদাবাঁসাদ্য জগ্রাহ বশিশ্ঠস্কাথ রাঘব$ || ২৯।| 
পুরোহিতঙ্যামিসমস্ত রাঘবো৷ বৃহস্পতেরিক্্র ইবাঁমরাধিপঃ | 
নিপীড্য পাদৌ স্ুুসমৃদ্ধতেজসঃ সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘব? || ৩০ | 

অনুবাদ । 

বনব!স জনিত দুঃখে কুশতর।1 দীনতভাবাপন্ন। জাঁনকীকে কৌশলা! দেবী এই 

কথা বলিলেন, হে মাতর্জানকি ! তুমি বিদেহরাজ জনক মহাশয়ের কনা], রাজ! 

দশারথের পুঞ্জবধু, রখুবীর গ্রীরামচন্দ্রের পত্বী হইয়া! কেমনকরে এই দুর্গম অরণ্য 

মধ্যে অবস্থান করিতেছ ? তোমার পদ্মব্ন প্রচণ্ড বরিতাপপরিষ্মান জলহীন পঙ্ক- 

জেরম্যায়, ০ পরিক্রিষ্ট কোকমদের নায় গ্লানি প্রাগ্ড হইয়াছে ।॥ ২৫ ২৬ ॥ 
ছেজাগকি! মলপরিপুর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, দিবসধৃষর নিশানাথের নায় প্রভা- 
হীন তোমার সুখমণ্ডল সম্দর্শন করিয়৷ অনল যেরূপ আঁপন আশ্রয় ধ্বংস করে 
সেই প্রকার শোক্ষকানল আমাকে দগ্ধ করিতেছে || ২৭ || হে বিদেহনন্দিনি ! 

এঙ্ছানে তোধায.এই প্রকার বিপদ্দরূপ অরণি হইতে সমুখিত অগ্নি, জল শুন্য 
পঞ্চজের ন্যায় তোমার ' কমনীয় মুখপন্মকে দ্ধ করিতেছে । ২৮ || অনন্তর 
রাষজজননী এই প্রকার কাতর উত্তিতে বিবিধ প্রকার কথা জানকীকে বলিতে 

গীগিগগেন শুনিয়া শ্ীরামচক্দ্র বশিত পুরোহিতের সন্িধানে গমন পুর্ধব্বক তাহার 

পাদপন্দ্য় গ্রহণ করিলেন || ২৯ || স্ুররাজ পুরম্দর রছস্পতির পাদপগ্ম 

বন্দন] করিয়। যেষন একাসনে উপবেশন করেন তদ্রপ রঘুনাথ অগ্রিরম্যায় তেজঃ- 

গুজকম্েবর : কুল পুরোহিত বশিষ্ মহাশয়ের প্রীচরণযুগলে প্রণভ হ্যা তাহার 
সহিত এক স্তাঁনে উপবেশন করিলেন | ৩০ || 



১১২ত, সর্গঃ1] অযোধ্যাকাণ্ডহ ৬৯৫ 

ততো জঘন্য ভরতোহপি মন্ত্রিতি বলপ্রধানৈশ্চ সহৈব সৈনিকৈঃ । 

জনেন ধর্মমজ্ঞতমেন ধর্ম্মবিৎ সহোপবিষ$ঃ সমুপেত্য রাঘবং ॥ ৩১ || 
কিমেৰ বাক্যং ভরতোইদ্য রাঘব প্রণম্য সণ্কৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি ! 
ইতীব তন্তাধ্যজনস্ত তত্তৃতো বভূৰ কৌতৃহলমুত্বমং তদণ ॥| ৩২ || 
স রাঘবঃ সত্যধৃতিষ্ড লঙ্ষমণে। মহানুভাবে! ভরতঙ্কয ধর্শ্মবি€ | 

রতাঃ সুহৃপ্তিঃ পরিরেজুরোজস। যথা সদন্তৈখ। ষিতিপ্্রয়োইগ্য়ঃ | ৩৩ || 

ইত্যার্ষে রামাক্ণে অষোধ্যাঞ্চাণ্ডে মাভৃসঙ্গমো নাম 
দ্বাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ || ১১২ ||. 

অন্তবাদ | 

অনন্তর ধার্দ্দিকবৰর ভরত ও মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান সেনাঁপতিগণ ও শত 

শত পরম ধার্মিক লৌক সমভিব্যাহারে শ্ারাম সন্গিধীনে সমণগত হইয়] যঘন্য 

রূপে নিরীসনে উপবেশন করিলেন 11 ৩১ || তখন সমভিব্যাহ]রি মাননীয় 

লোঁক দিগের মনে যথার্থতঃ এই. উত্তম কুতৃহছল জন্মিল, যে এই ভরত অদ্য 

জীীরামচক্দ্রকে প্রণাম ও সহ সম্ভাষণ করিয় কি প্রকার সাধ্য বচন প্রয়োগ করিবেন 

তাহা শ্রবণীতিপ্রাঁয়|/ ৩২ || মহাদ্া গ্রীরামচত্দ্র+ সতাপরায়ণ ধীরপ্রকৃতি লক্ষণ, 

ও ধর্ম্মশীল মহান্থৃভাব ভরত ইহীরা' বন্ধুবান্ধব স্বজনগণে পরিরত হইয়া সদস্য 

প্রভৃতি খধিগণে পরিবত দক্ষিণ, গীর্থপত্য ও আছ্বনীয় নামক অগ্রি ভ্রিতয়েরন্যায় 

শোত|] পাইতে লাগিলেন || ৩৩ ॥| | 

উতি চতুর্ব্বিংশতি সাহজঅ) বান্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে মাড়গ খের 

মহত মিলন সামে দ্বাদশৌত্তরশততমঃ সর্গ সমাগানও || ১১০ 01 



৬৯৩ রামায়ণৎ্ ১১৩৩, সর্গঃ 

ত্রয়োদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ | 

অথোপবিষ্টং ধ্যায়ন্তং রামং প্রক্লৃতিসংসদি। 

উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্শিকে। ধার্মিক বচঃ || ১ || 
প্রোবিতে ময়ি বন্সাত্। পাপং মণ্কারণাঁৎ কৃত | 

কষুদ্রয়া ন তদ্দিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম 1 ২ || 
ধর্ম্াবন্ধীমুবদ্ধোহস্মি ষেন নাদ্যেহ মাতরং। 
হন্মি তীত্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্বমপকারিনীং || ৩ ॥ 
কথং দশরথাজ্জীতঃ শুদ্ধাভিজনকর্পবান্ 1 
অং ভ্রাতৃব্যবস্তুণতুঃ কার্য্যাং কর্ন্ণ বিগর্হিতং | ৪ || 
গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজ! প্রেত? পিতৈব নঃ | 
ততো ন পরিগর্থামি দৈবতঞ্চেতি সংসদি 1) ৫ || 
কো হি ধর্ার্থয়ো হঠনমীদুশং কর্ম গহিতিং | 

্তিয়াঃ প্রিষ্নচিকী স্ব, কুর্যাদ্বর্মজ্ঞ ধর্ম্মাবিৎ || ৬ || 
| অনুবাদ। 

অনন্তর প্রকৃতি মণ্ডলের মধ্যে সমুপবিষ্ট শ্রীরামচজ্র চিন্তাপর রহিয়াঁছেন 
দেখিয়া! ধর্ম পরাঁয়ণ ভরত ভীহা?কে ধর্ণ যুক্ত আশ্চর্য্য কথা সকল বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১ | ছে মহাভাগ! আমি যখন বিদেশেন্ছলাম সেই সময়ে 
আমার জননী টৈকেয়ী আমার জন্য যে পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহা! কোন 
মতেই আমার অভিপ্রেত নছে, অতএব আপনি আমার গ্রতি প্রসন্ন হউন 
॥ ২ 1 আমি ধর্মান্ুষ্টানের অন্থরোধে একান্ত বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া অদা 
এ বিষয়ে অপকারকারিণী সমুচিত দণ্ড যোগ্রা পাপীয়সী জননীকে উৎকট 
দডবিধান দ্বারা নষ্ট করিতে পারিতেছি না। ৩ ॥ আমি রাজ দরশখ 
হইতে জন্ম গ্রছণ করিয়াছি, সাধুলোক সমাচরিত শুদ্ধ কর্ম করিয়। থাকি, 
অতএব ভ্রাতৃপুজের ন্যায় জোষ্ঠভ্রাতাঁর প্রতি কি প্রকারে বিনিন্দিত কর্মের আচ- 
রণকরিব॥ ৪ ॥ ক্রিয়াবান্ রাজ দশরথ আমাদিগের গুরু এবং পিতা, তিনি 

বন্ধাবস্থায়.কাঁলকবলিত হইয়াছেন, অতএব এই সভার মধ্যে তাহার টৈবত কে 
কি রূপে নিন্দ। করিতে পারি ॥ ৫ ॥ কিন্তু হে ধর্্মজ্ঞ ! কোন্ ধর্দপরায়ণ 

ব্যক্তি স্ত্রীর প্রিয়াহুষ্ঠান করিবার জন) ধর্ণার্থ পরিহীন ঈদৃশ নিন্দিত কর্ণের আচ- 
বণ কবিয়' থাকে ?11 ৬ || 



১১৩তি,সর্গঃ 1] আযোধ্যাকাও2 । ৬৯৭ 

অন্তকাঁলে মতিব্যক্তং মত্ত্যানাং কিল মুহ্যতি | 

রাঁজ্ঞেবং বর্তিন। লোকে প্রত্যক্ষং স শ্রুতি; কতা || ৭ | 

তস্ত ত* মতিসংমোহ্মস্তকালসমুদ্ভবং | 
তাঁতিস্ত সমতিক্রাস্তং প্রত্যাভন্ত,ং ত্বমর্হসি || ৮ || 

পিতৃভি সমতিক্রান্তং য£ সাধু করুতে সুতঃ | 

তদপত্যমিতি প্রোক্তমনপত্যম তোহন্যথা 1৯ || 

তদপত্যং ভবানস্ত নেদং তং ছুক্কৃতৎ পিতৃঃ | 

অনুবস্তস্ব কাকুৎস্ত লোকে সাধুব্গিভিতং | ১০ || 

কৈকেয়ীং মাতরং মাঞ্চ স্থুজদে বান্ধবাঁংশ্চ নঃ | 

পৌরজানপদান ভূত্যাংস্ত্রায়ত্ব সকলানিমান | ১১ || 
কক চধ্রণ্য* ক চ ক্সীত্রং ক জটাঃ কচ পাঁলনহ। 

ঈদৃশ” ব্যাহতং কর্ম ন ভবাঁন কর্ত মর্ভতি || ১২ || 

অন্ুবাঁদ | 

এই এক প্রাচীন কথ! আছে যে চরমানন্তাঁয় মন্তষা মাত্রেই একেবাছে 

বুদ্ধর বিক্রিয়| জন্মিয়। থাকে, পিতা মভাঁরাজ সেই রূপ বাগান করিয়া সেই 

তিহাকথার প্রতাক্ষ প্রাতিপাদন করিয়াছেন! ৭ || অতএব দেই পিছ মহ্থা- 
শয়ের অন্তকালে সমুদিত বুদ্ধি ভংশ ঘাঁছ| হইবার হইয়! 1গয়াছে আপনি তাঁছ। 

সংশোধন করিতে যোগা হউন্|| ৮ ॥ যে সন্তান অতিক্রান্ত পিতার আদেশকে 

উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন তিনিই সাধু সন্তান, বাহার। তাঁছা। না করে 

তাহারা সন্তানই নহে || ৯ || হে ইন্দ্রীকুবংশ প্রদীপ! পিতার ঘেইরূপ অতি 

ক্রান্ত অন্থমতি প্রতিপালক সন্তান আপনিই একজন আছেন, এক্ষণে জনসমাজে 

জনকের সেই ুক্কৃত কর্পোর অন্ুবর্ত্ি হইয়! পিতাকে সাধুবিগর্তিত কর্ম কৃ বলিয়! 

আপনি আর লোকনিন্দিত করিবেন ন11| ১০ ॥ ছে রঘুাথ? মাতা টককেয়ীকে 

ও আঁসাঁকে এবং বন্ধু নান্ধবাঁদি স্বজনগ্রণকে, পুরজনগ্রণকে ভৃত্যদ্িগকে,ও অন্োন। 

সমুদয় অনুগত লোককে রক্ষাঁকরুন্।। ১১ | কোথা ক্ষত্রিয় ধর্ম, কোথা অরণ্য 
বাঁস, কোথ1 পৃথিবা প্রতিপাঁলন, কোথ। জটাঁধারুণ, অতএব এতাদৃশ ব্যাহত কর্ণ 

প্রতিপালন করিতে আপনি যোগা হইবেন ন| | ১২ ॥ 

[ ৮৮ ] 



৬৯৮ রামায়ণৎ (১১৩তি,সর্গঃ | 

অথ ক্লেশজমেবং স্ব ধর্মাং চরিতুিচ্ছসি | 
সংগৃহ্ চতুরো। বর্ান পালয়ন ক্রেশমাপ্রুহি || ১৩ 1 

চতুণণমাশ্রমাণণং হি গাহস্থ্যং শ্রেন্ঠটমাশ্রমং | 
আকর্ধর্গর ধর্্মজ্ঞান্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি || ১৪ || 

্বত্তশ্চ বুদ্ধ্যা জ্ঞাঁনেন জন্মন৷ চাবরো হাহৎ | 

স কথং পালরিষ্যামি ভূমিং ভবতি তিস্ঠাতি || ১৫11 
হীনবুদ্ধিীনগুণে! ভীনঃ আনেন চাপ্যহহ | 

তবতা চ বিনাভূতে। ন বত্ুয়িতুমুৎ্ধসভে || ১৬ || 

ইদমখিলনবাগ্রৎ পিজা” রাঁজামকন্টকং | 

অনুশাধি স্বধন্মেণ ধন্মজ্ঞ সহ বন্ধুভিঃ || ১৭ || 
ইহৈবৰ ত্বাভিবিঞ্চন্ত সর্ধাঃ প্ররুতয়স্তথা | 

খন্থিজঃ সবশিঙ্কাণশ্চ ব্রাঁ্গণ। মন্ত্রকৌবিদাত || ১৮ | 

অনুবাদ । 

অথব1 আপনি ক্রেশকর খন্মেরই আচরণ করিতে যদি একান্ত মনে করিয়। ন] 

খীকেন, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ), শুদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়কে সুসমঞ্টস্যে গ্রতিপাল 
জন্য যে ক্রেশসেই ক্রেশ' অন্থুভব করুন্ || ১৩।। হে জানকীনাথ ! ব্রহ্ষচর্ধ্যঃ গাহস্থ্য 

বখনগ্রস্থ, ভৈক্ষুক, এই চাঁরি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশরমকেই প্রধান বলিয়া ধার্মিক 

লোকের] বাখ)া করিয়াছেন, অতএবআপনিন কি এ গৃহাশ্রমকে পরিত্যাগ করিতে 

ইচ্ছ। করেন, আপন] হইতে আমি বুদ্ধিতে, জ্ঞাঁনেতে, ক্রি জম্মেতে কনি, অতএব 

আপনি বর্তমান থাকিতে আমি কি রূপে পৃথিবী প্রতিপালন করিতে সক্ষম 

হইব || :১৫ ॥ আমি বুদ্ধিষ্গীন, গুণহীন ও অবস্থাহীন হইয়া আপনার সাহায্য 

ব্যতিরেকে কি প্রকারে জীবলঘাত্র] নির্বাহ করিতে সাহসযুক্ত হইব || ১৬ ॥| 
হে ধাশ্রিকবর ! এই অখিলরাজ্য পিভা যাহ] নিক্কে অকুটিতরূপে প্রতি- 

পালন করিয়াছেন, আপনি বন্ধুবান্ধব সমভিব্যহারে স্বীয় ধর্মান্ুসারে ইছা শাসন 

করুন্ | 5৭ || সমস্ত প্রজামণ্ডল, বশিষ্ঠ পুর়োছিত প্রভৃতি খধিগণ, ও মন্ত্রবেত্ত 

ব্রাক্ষণগ্জণ সকলেই আপনাঁকে অভিষেক করুন্ || ১৮ | 
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অভিষিক্তত্তুমস্মীভিরযোধ্যাপালনে ব্রজ | 

বিজিত্য তরস। লোকান মরুদ্ভিরিব বাঁসবঃ || ১৯ || 

ঝণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ ছু দঃ সাধু কষয়ন। 
স্ুজদন্তপয়ন কাঁমৈব্র জ তত্র প্রশাধি নঃ || ১০ | 

অদ্য দৈন্যমুদস্ন্ত স্জদন্তেইভিষেচনে | 

অদ্য ভীত।ঃ পলা য়ন্তাং ভুহ্দস্তে দিশো। দশ | ১১ || 

অশ্রীণি মম মাতৃশ্চ প্রমুজ পুরুবষভ | 

অদ্য তত্র ভবান তব চ পিতরং রক্ষ কিলিষাৎ, || ২২ ।। 

ধার্মে। হ্যেষ বরঃ প্রোক্তঃ ক্ষত্রিয়স্তাঁভিবেচনও | 

যজনঞ্চ মহা প্রাঙ্ছেঃ প্রজানাঞ্চেৰ রক্ষণৎ || ৯৩ |! 

শিরসা ভ্বাভিষাঁচেহহং করুঘ করুণাং ময়ি | 

বান্ধবেষু চ সর্ধেধু ভূতেম্বিৰ মহেশ্বর? || »৪ || 

অনুবাদ । 

আমক্ত্রী সকলেই আপনাকে অভিষেক করিলে পর দেবরাজ মরুদাণ দ্বার! 

সহস! সকল €লোক জয় করিয়া যেমন স্ুরলোঁকে গমন করেন, তদ্রপ অখপনি এব 

অযোধা বাজ) প্রতিপালন করবার জন্য গমন করুন! ১৮ 11 আপনি দেবঙ্খণ 

ঝধিখণ ও পিতৃখণ প্রভৃতি খণত্রয় পরিশোধ করুন্, ছরাশয় লোকদিগকে সৎস্বতা- 
বান্বিত করুন্, বন্ধু বান্ধব ক্জনগণক্ে অশেষবিধ কাম্যবস্তদ্বার| পরিত্তৃপ্ত করুন্, 

অযোপধ্যায় গমন পুর্ববক আমাদিগকে শানন করুন| ২০ 11 অদ/ আপনার 

অভিষেক সন্দর্শনে সুহৃৎ লোকের! সকলে দীনাভীবকে পরিতণীগ ককক, এবং শক্র 

গণেরা ভীত হইয়' দশদিকে পলায়নপর হউক | ২১ || হে পুরুষোস্তম ! অদ্য 

আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়। আমার ও জননীগণ্রে নেত্রজ'ল পরিমার্জন করুন্, 

এবং স্বীয় পিতা মহারাঁজাকে ঘোরতর পাঁপ ভইতে রক্ষণ করুন|! ২১ 1 হে 

রগঘুনাথ ! ক্ষত্রিয়দিগের রাজো অভিষিক্ত ছইয়। মহা প্রাজ্ঞ ষাজকগণ দ্বারা যঙ্গঞকর। 

এব প্রজাদিগের প্রতিপালন করাই প্রপাঁন ধন্ম বলিয়] পরিগণিত আছে ॥ ২৩ | 

অমি নতমস্তকদ্বার1] আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি 

দয়! করুন, মহাদেবের যেমন সকল প্রাণিতেই সমান কর'ণ। আছে ছেমনি আপ- 

নিও সকল বন্ধুবান্ধবের প্রতি দয়ালু হউন! ২৪ || 



৭০০ রামায়ণৎ। |১১৩ত নর্গ।; 

অথ মাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্ব' বনমেব ভবানিতঃ | 
গমিব্যতি গমিষ্যামি ভবত। সার্ধমপ্যহং | ২৫ || 

তমৃত্বিজো মাগধস্ুতবন্দিনঃ 

সুতপ্রিয়। বাম্পকলাশ্চ মাতরঃ। 

তথ৷ ক্রবন্তং ভরতং প্রত্ৃষটরুঃ 
প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ || ২৬ || 

ইতাষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম 

ব্রয়োদশাধিকশততম? জর্গঃ | ১১৩ || 

অনুবাদ । 

অথব] যদি আপনি আনাকে অধজ্ঞ' করিয়। এখান ভউতে বনেই গদন করিতে 

চাঁছেনঃ তবে আমিও আপনার সভিত বনে গধন করিব ॥ ১৫ 11 তখন প্রো 

ভিতগণ, মাগধস্থত স্তিপাঠক সকল ও বাম্পাকুল নয়ন। সন্তান প্রিয় মাতৃগণ 

সকলে শ্ারামচন্দ্রকে ভরত যে কথ] বলিলেন তাহা শুনয় ভরতকে স্তর 

করিতে লাগিলেন, এবং যাহারা প্রণাম করিবার যে।গা তাহারা আরাম চত্্রকে 

প্রণাঁন করিয়া নকলে একত্রিত হইয়া! অযোধা! গমনার্থে যাচিঞ্ীকরিতে লাখি- 

লেন || ২ || 

ইতি চতুর্বিংশতি সাহজ। বাঁল্মীকীয় রাঁমীয়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁণ্ডে. 
ভরতবাকা নামে ভ্রয়োদশাধিকএকশভ সগঃ সমাপনঃ || ১১৩ ॥ 

পণ হা 6 ৯ 
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চতুর্দশধিকশততমঃ সর্গ;। 
স তথ! ভরতেনোক্ত রামে। ধর্মপথে স্থিতঃ | 

ইদং বচনমক্রীবং মধ্যে পরিষদোহব্রবীখ || ১|| 

নাত্বনঃ কামকারোহস্তি পুরুষোইয়মনীশ্বরঃ | 
উতরেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি ॥| ২ | 

সর্ষে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতন্ান্তা সমুচ্ছয়1ঃ। 

€যোগাশ্চ বিযোগান্তা মরণান্তঞ্ জীবিতৎ || ৩॥। 

যথ। ফলবনাং পঞ্চানী* নান্যত্র পতনান্ডয়ং | 

এবং ন্রাণাৎ জাতানাং নান্যত্র মরণাভ্ভয়ৎ | ১|। 

বযথাগাঁর” দৃঢংস্থলং জীর্ণং ভূত্বাবসীদতি | 
তথাবসীদন্তি নর! মৃত্যপাশবশং গতাঃ || ৫ || 

সহৈৰ মৃত্যুব্রজতি সঙ সৃত্যুশ্চ তিষ্ঠতি। 
গত্ব! স্ুদ্ূরমধধানং সহ সৃত্যুর্নিবন্ততে || ৬ || 

অনুবাদ । 

সভামগুলের মধাবস্তী ধর্মপথের পথিক রঘ্বুনাথ ভরত কর্তৃক এই প্রফাঁর উত্ত 
হইয়] অনন্তর এই উদার কথা সকল বলিতে লাগিলেন | ১ || ভে ভরত! অংপ- 

নার কামনা আপনি পুর্ণ কনে এমন কেহই নীই,কোন মন্ুষাই এমন কর্তৃত্ব করিতে 
পারে না, যদি পরস্পরের সাহাযো হয় এমত বল তাহাও বথা, কেন * কৃত'ন্ সে 

উভয়কেই আকর্ষণ করিতেছে ॥। ২11 রাশীকৃত বস্তু যে কিছু দেখা ষাঁয়, অবশেষ 
সেসকলেরই ক্ষয় হইবে, উন্নত বস্তু যত দেখিতেছ সে সকলেই শেষে পতিত হইবে, 
যত কিছু সংযোগ দেখা যাঁয় সে সমুদয়ই বিয়েশগ হইবে, ষত লোককে জীবিত 

থাকিতে দেখ] যাইতেছে পরিণামে মেসকলকেই মরিতে হইবে | ৩ ॥ যেমন 

স্ুপঞ্ধ হইলে ফল সমুছের বক্ষ হইতে পতন বাতিরিজ্ঞ আর অন্য ভয় নাই, তেদনি 

জন্মপ্রাণ্ত মনুষ্য মাত্রেরই মরণ ব্যতাঁত আর অনা তয় নাই || ৪ || যেমন 
অতি দৃঢ় ও স্তল গৃহসকল ক্রমে জীর্ণ হইয়া পতিত হয়, তেমনি মন্ুষা সকল ক্রমে 

মৃতযুপীশের বশবর্তী ভইয়া অবসন্ন হয়॥॥ ৫ || জীব যথ। গমন করুক্ ন! কেন 

কিন্ত মৃত্যু তাহার সমতিব্যাহারে গমন করে, যথা অবস্থিতি করুক্ ন: কেন, মৃত্যুর 

সহিতই অবস্থান করিতে হয়, এবং বহুছুর পঞ্ যাইয়া নিবৃত্ত হইলেও মৃত্যুসহিত 
নবৃত্ত হইতে হয়, অর্থাৎ মৃত্তা জীবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে কোনমতে মৃত্যুর 

নবণরণ নাই 1! ৬ 
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অহোরাত্রাণি বর্তন্তে সর্ষ্বেষাং প্রাণিনাঁমিহ 

আমুংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশ্ড গ্রীষয়্ে জলমিবীংশবঃ | ৭ || 
আত্বীনমন্নুশোচ ত্বং কিমন্যমন্্শোচসি | 

আয়ুস্তে ক্ষীয়তে যস্ স্থিতস্ত চরতস্তথা || ৮ || 

গাত্রেষু বলয়; প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ | 

জররা পুরুবো জীর্ণ; কিং হি কৃত্বা জুখী তবে | ৯ || 
নন্যস্ত্যদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তনিতেইপি চ | 

আত্মনে। নাঁববুধ্যন্তে পুরুষা জীবিতক্ষয়ং || ১০ | 
দুষ্ট প্রস্থনং জবষ্যন্তি নবং নবমিবাগতং | 
খতৃনাং পরিবর্তেন শ্রীণিনঃ প্রাণসংক্ষয়ে | ১১।| 
যথা কান্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোঁদধোৌ । 
সমেত্য চ ব্যপেরাতাং স্থিত্বা কিঞ্চিৎ ক্ষণান্তরং || ১১ || 

অনুবাদ । 
গ্রীষ্মক?লীন স্ুষোর কিরণ যেমন পৃথিবীর রসকে আকর্ষণকরে, সেই রূপ বন্তরমান 

দিব| বিভাবরী অনবরত প্রাণিগণের পরমায়ুকে ক্ষণেক্ষণে আকর্ষণ করিতেছে ' ৭11 

হে ভরত! তুমি অন্োর জনা কি শোক করিতেছ? এক্ষণে তুমি আপনার অব- 

গ্শর অন্থুশৌচন করছ, এই তুমি উপস্থিত রহিয্লাছঃ এই বেডাইতেছ কিন্ত 
তোমারও পরমায়ু ক্ষয় পাইতেছে || ৮ || যাঁর গীত্রময় মাংস লুলিত ভইয়া 
বন্লিত হইয়াছে, কুন্তলজাল কালিমাভাব পরিহার করিয়া শ্বেতবর্ণভাপ্রাপ্ত হইয়াছে 
জরার প্রভাবে যে পুরুষ জীর্ণ হইস্াছে, তাঁহার তখন আর কি করিয়' স্থুখ হইবে। 

| ৯ ॥ ক্ুর্ধাদেবের উদয় অন্ত দেখিয়া! লোঁকে আনন্দিত হয়, কিন্তু আপনার 

পরমাযু যে ক্ষয় হইতেছে, ইচ্ছা বুর্ঝতে পারে না| ১০ 71 প্রতিদিন বর্তমীন 

নুতন নুতন বিবিধ প্রকার বিকশিত পুজ্পসমুহ সন্দর্শন করিয়া! সকলেই আনন্দী- 
স্ৃতব করে, কিন্তু জান্দে না যে খতুর পরিবর্তনদ্বার! মতন নুতন পু্প হয় 
তাহাতে আনন্দ কি? তাহাতে প্রাণিণের প্রাণ অপহাত হইতেছে, ইছাই চিন্তা 

করিতে হইবে, অর্থাৎ খতু পরিবর্তনে ক্রমে জীবের জীবন ক্ষয় হইতেছে ॥ ১১ | 

যেমন সম্নদ্রে ভাসমান কাষ্ঠে কাষ্ঠে মিলিভ হয়, কিঞ্চিৎকাল সেই ভাবে থাকিয়া 

পুনর্ধার আঁভখেগে সে সংযোগের বিয়োগ হয়» সেই রূপ জীবদিগের পরিবার 

সম্বন্ধ জানিবে ইতিভাব!। ১২. |] 
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এবং ভাধ্যাশ্চ পুভ্রাশ্চ জুজদশ্চ বস্ুনি চ। 

সমেত্য ব্যবধীয়স্তে ফ্রুবন্তেবাঁ পরাঁভবঃ || ১৩ | 
ন কশ্চিদন্যথ। ভাবং প্রাণী সমভিবর্তৃতে | 
তেন নান্তীহ সামর্থ্যং প্রেতক্ত হনুশৌোচতঃ || ১৪ || 
যথ। হি সার্থং গচ্ছন্তং ক্রয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ। 

অহমপ্যনুযান্তামি পুষ্ঠতো ভবতামিতি || ১৫ || 
ষঃ পুর্ব প্রক্কতো মার্গঃ পিতৃপৈতাঁমহো ফ্রুবঃ | 

তমাপন্নঃ কথখং শোচেদ্যস্য নাক্তি ব্যতিত্রম 11 ১৬ || 

বয়সঃ প্লবমানস্ শ্রোতসে বাতিবর্তিনঃ | 
আম্মা ধর্শে নিষোক্তব্যো ধর্মাযোজ্য।; প্রজা স্মৃতাঁঃ || ১৭ || 
বর্্মাত্বানঃ শুতৈরুত্তৈঃ ত্রতৃতিশ্চাগুদক্ষিনৈঃ| 
ধৃতপাপা। গতা॥ স্বর্গং পিতাষহনিষেবিতং || ১৮ || 

অন্তবাঁদ। 

এই প্রকাঁর ভাব্য] পৃত্র বন্ধু বান্ধব সম্পত্তি সমস্ত মির্লিত হইয়া পুনর্ববার 

নাবভিত ভইয়] পড়ে নিঃসন্দেহ তাঁভান্িগকে দুরবস্তীয় পতিভ হইতেহয় | ১৩ || 

কোঁন জীবউ আপন স্বভাবের অনাথ] ভাব করিতে পারে ন' বলিয়া যে মৃতনাক্কির 

জন্য শোক করা যায় কিন্তু বিবেচনা করিলে অপ্রকৃত কর্মের শোক করাই বিফল 

|| ১৪ 11 যেমন কতকগুলি লোক গমন করিতেছে দেখিয়। কোঁন পথিক তাহ 

দিগকে বলে যে আমিও আপনাদিগের সহিত পশ্চাৎ৭ গমন করিব || ১৫ || 

সেইন্ধপ পিতৃ পিতামহদিগের পুরুধান্থক্রমে যে' পথ নিশ্চিভ প্রস্থৃত রহিয়াছে 

সেই পথ অবলম্বনে গমন করিয়া যাহার প্রতি বিধানের কোন উপায় নাই, 

তাহাতে কি প্রকারে শোক করা হইতে পারে ।॥ ১% 11 উদ্বেগ বয়সআোতে 

প্রবম/ন ব্যক্তিদিগের “আত্মাকে ধর্মপথে নিযুক্ত কর। উচিত, ষে হেতু শ্রজীলৌক 
ধার্মিক নৃপতির অন্ুগত হয়, অতএব যথাধর্ম যাজন করা রাঁজার কর্ণা, ইছাঁতে 
রামের এই অভিপ্রায়, যে আমি রাজ ভইয়। বদি পিতৃ আজ্ঞা হেলন করি, তৰে 

প্রজার। আর ধর্মপথে চলিবে না| ১৭ || ধর্মমাত্ম। গুর্ব্বপুরুষেরা স্বকীয় শু 

চরিত্রদ্বারা ও লদক্ষিণ বজ্ঞকর্ন্ সম্পাঁদন' দ্বারা পাপশ্ুন্য হইয়া পিতাম ছদ্দিগে, 
পরিষেবিত ন্বর্লোকে গমন করিয়াছেন 1 ৯৮ 11 



৭০৪ রামায়ণৎ ! 1১১৪ তি,সঙ্গঃ । 

ভৃত্যানাং ভরণং কুত্ব। প্রজানাং পরিপালনং | 
অন্নদানঞ্চ সাধুভ্যঃ পিত। নক্ক্রিদিবং গতঃ|1 ১৯ || 

ইন্টা যজ্রৈবহবিধৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য কেবলান্। 
উত্তম চায়ুরাসাদ্য ত্বর্গতে। জগতীপাতিঃ || ২০ || 

স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিত। মম | 

দৈবীং গতিমন্তপ্রাপ্ডে। দিব্যলোকবিহারিণীং || ২১ || 

তত্র নৈণষ্িধং কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শৌচিতুম্থতি। 
স্বদ্বিধে। মদ্বিধে। বাপি শ্রুতিমান্ বুদ্ধিমান নরঃ || ২২ || 
এতে বহ্ুবিধাঃ শোক বিলাপো রূদিতং তথ! | 

বিবজ্জনীয়। ধীরেণ সব্বাবস্থাজ্ ধীমতা || ৯৩ || 

স্তন্তয় ততঃ শোকং ম। শুচে। ৰসতাঁং পুরাং। 
যথ! পিত্র। নিযুক্তোহসি তথ কুরু নর || ২৪ | 

অনুবাদ 

অ।মাদিগের পিতা ভূতাগণের ভরণ পোষণ করিয়। প্রজাদিগের প্রতিপালন 
করতঃ এবং সাধুলোকাদিগকে অন্নদান করিয়া স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন ১১ ॥ 

জগৎ পতি পিত। বন্থুবিধ যাগ যজ্ঞ করিয়। কেবল অনবরত মনোমত ভোগ সুখে 

দীর্ঘ পরমায়ু যাপন করিয়] পরিশেষে স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ আমার 

পিতা জরাজীর্ণ মন্ুষাদেহ পরিত্যাগ করিয়| দ্িব্যতোৌক বিছারিণী দৈবী আকৃতি 
গ্রাপণ্ত হইয়াছেন || ২১ 1 অতএব এমন বিষয়ে তে।মার সমান কি আমার 

সমান স্ুবুদ্ধি, শ্রঙশীলং কোন গ্রাজ্ঞ লৌকেরই শোক করা উচিত হয় ন| || ২২ || 

অবুদ্ধি, ধীর প্রকৃতি মন্ুষোর সকল অবস্থাতেই এইরূপ বহুবিধ শোক নিরাঁকরণ 

ও পরিতাপ পন্িত্যাথ কর] উচিত || হও || অতএব হে নরোত্তম! তুমি 

শৌঁক স্বরণ কর, শোকের বশীভূত হইলে কি হইবে? সেই অযোঁধ্যানগরীতে 
গমন কর, পিতা তোমাকে যে কার্ষে; নিযুক্ত করিয়াছেন ভাছাই সম্পাদন 

করছ। ১৪ || 



১১৪৩, সর্গঃ। | অযোধ্যাকাণ্ডঃ! ৭৫ 

ধত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্পণ। | 
তদেব হি করিব্যামি পিতুরাধ্যস্ত শশসনং || ২৫ || 
ন ময়! শাসনং তন্ত ত্যতং ন্যাফ্যমরিন্দম | 
তত ত্য়াপি সদ! কাধ্যং সনো বন্ধুঃ সনঃ পিতা | ২৬ | 
স এবমুক্তে! ভরতো রামং বচনমত্রবী্ | 
কিয়ন্তস্তাদূশা! লোকে যাদৃশন্মরিদ্দম || ২৭ || 
ন ত্বাং প্রব্যথতে ছুঃখত সুখং বাপি প্রহ্ষয়েছ | 

সংমতশ্চাঁসি বৃদ্ধানণং শক্রে। নাকৌকসামিৰ || ২৮ || 
যথা যৃতে তথা জীবে যথাসতি তথ! সতি। 
য্যেষ বুদ্ধিলাতিঃ স্যাদ্যথ! তে মন্ুজাধিপ ॥| ১৯।| 

স এবং ব্যসনং প্রাপ্য ন বিবীদিতুমর্থতি | 
অমরোপমনত্ত্বোৎসি মহা আ। সত্যসংগরঃ || ৩০ || 

অনুবাদ । 

সেই পুণাকপ্মা পিত1 আমাকেও যে বিষয়ে নিযুক্ত করিয়াছেন আমিও 

প্রীণপণে সেই মাত্রার আদেশ প্রতিপালন করিব সন্দেহ নাই || হ৫ ॥ হে 

শন্রতাঁপন ! যেমন আমি কোন ক্রমেই তাহার অন্থমতির অনাথা করিতে পাঁরি- 

ডেছি নাঁঃ তেমনি তুমিও সর্বাদ! তাহার আজ্ঞাঁকে প্রতিপালন করিবে, ফেনন] 

তিনিই আমাদিগের পরমবন্ধু, তিনিই আমাদিগের পিত। গুরু হয়েন।। ২৬ 11 

জ্রীরামচন্দ্র ভরতকে এইরূপ মকল ক বলিলে পর ভরত বলিতে লাগিলেন, ছে 
অরিন্দম র্বুনাথ ! আপনিঘাদৃশ উদার প্রকৃতিক হইয়াছেন, ইছলেকে ভাদৃশ প্রকৃ- 
তিক লোক কয়জন আছে || ১৭ || হে প্রভো ! আপনাকে ভুঃখণ্ড যেষন্ 

বাথ! দিতে পারে না, স্থুখও তেমন আনন্দিত করিতে সক্ষম নহে, মেবগগের 

যধ্যে ইন্দ্র যেরূপ আদরণীঘ, অপনিও হ্বদ্ধ সাজে পণ্ডিতদিগের তেমনি সম্মান 

পণত্র হয়েন || ২৮ ॥ জীবিভ মরণে লাঁভালাত বিষঞ্ধে সমান জ্ঞান করণ, এমন 

শুভ বুদ্ধি আপন! ব্যতিরিক্ত জগতে আর কার আছে?1। ২৯ ॥ আপমি এতানু্খ 

মহাস্থভাব সম্ুযা বলিয়াই এই বিপদ উপস্থিত হইয়া! ও আপনাকে অবসন্ন 

করিতে পারে না? যেছেতু আপনৰি দেবগণেয় ল্যায় 'মহ্হাগণা হাতা ও সঃ 

পরাধণ হয়ে || ৩০ || ও 
| ঢ[ ৮৯ ও 



৭৬ ্ রাষায়ণৎ [১১৪ত, সর্গঃ। 

ন ত্বামেবৎ গুণৈযুক্তিং প্রতবাপ্যয়কোবিদং। 
অবিষহাতমঃ শোকঃ সংসাদরিতুমহতি || ৩১ || 
আঁসাদ্য হি নিবর্ডেত সন্তাপত্ত মরিন্দম | 
অশ্মানমিব কাকুৎস্থ পরশুবাঁর পাতিতঃ || ৩২ || 

অহং তু রহিতো। ধীমংস্ত্ব র দশরথে ন চ। 
ন জীবিষ্যামি দুঃখান্ত রুরু্দিগ্ধহতো। যথা || ৩৩ || 

বসম্তমাধ্যং সহ লঙ্ষণেন 

সভাযা/মায়ন্থমনা: সমীক্ষ্য | 

প্রাগান ন জনতা” বজানে বখাহও 

তথ কুরু স্ব পু(খব।ং এন্।ধ || ২৪11 

তথ। তু রামো৷ ভরতেন তপ্যতা 

প্রসাদ্যমান্ শিরসা মহীপতিঃ | 

মতিং ন চক্রে গমনায় সত্তববীন, 

স্থিতঃ পিতুস্থদ্বচনং প্রতীক্ষয়। |! ৩৫ )। 
অনুবাদ । 

হে রঘুনাথ! আপনি জ্ঞরনন মরণ কারণ বিদিত আছেন, এব এতাশ 

অতু/দার গুণগণে অলঙ্কত, অতএব একান্ত অসহ্য এই শোকে কোন মতেই 

আপনাকে অবসন্গ করিতে পাত্রিবেক না) ॥। ৩১1 হে শন্তররপ্জীয় হে জগভীপতে ! বীর 
পুরুষকর্তৃক বিক্ষিণ্ত পরশু নিলমেঘভল গ্রাণ্ড হইয়! যেরূপ গ্রত্া বৃত্ত হয়, তদ্রপ 
ঘএই সন্ভাপ বারস্বার আঁপনাকে গু হইয়] নিবর্ত হইবে সন্দেহ নাই || ৩২ || 

হে সুধী পুরুষ ! একান্ত ছুঃখিত রুরুমূগ দিঞ্ধ বা বিদ্ধ হুইয়1 যেরূপ মৃত হুইয়াছিল 
তদ্রপ আরম আপনাতে বিহীন ও পিত1 দশরথ হীন ছইয়! জীবিত থাঁকিতে পাঁরিৰ 
না| ৩৩ | জানকী ও লক্ষ্মণ সমন্ভিব্যহারে বাস করিতেছেন ও।রাঁমকে দেখিয়। 
ভরত কহিতেছেন হে প্রচভ1! প্রশান্ত মনে আমাকে একবার সন্দর্শন করিয়| বিজন 
প্রদেশে যাহাতে আমি প্রাণ ত্যাগ না করি, তাহা আপনি করুনৃ, অর্থাৎ অযোঁ- 

খ্যায় গিয়া পৃথিবী প্রতিপালন করুন্॥। ৩৪ || এইরূপে ভরত বিলাপ ও 
পর্রিভাপ রুরিতে করিভে ভূতলে মস্তক স্পর্শনদ্বার] মহাত্মা গ্ারামচন্দ্রকে প্রসন্ন 

করিতে লাগিলেন, মহাসত্ব সম্পন্ন গ্রারাম কোনমভেই অযোধ্যা গমনে সম্মত 
হইলেন ন1, ফেবল পিতার অন্থমতি পালনের প্রতীক্ষা] করিয়। রছিলেন || ৩৫) 



১১৪ত, সর্গ£| 7 অধষেোধাকাওঃ । ৭৩৭ 

তদদ্ভূতং ধৈধ্যমমেক্ষ্য রাঘবে 
সমং জনে হষমবাঁপ ছুঃখিতঃ | 

ন যাত্যযোধ্যামিতি ছুঃখিতোঁহভবৎ 

স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হষিতঃ | ৩৬ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অষোধ্যাকাণ্ডে ভতরতপ্রত্যাশ্বাধনং নাম 

চতুর্দশীধিক শততম? সর্গঃ ॥| ১১৪ | 

অনুবাদ । 

সমুদ্রয় লোক প্রীরামচন্দ্রের সেই অন্ডূত ধীরত1 অবলোকন করিয়া একফাঁলে 
পরন আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন কিন ব্থুনাথ বে অধোধ্যায় যাইবেন না ই] 

তাবিয়] ও অতি দুঃখিত হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ একান্ত স্থির প্রতিজ্ঞত1 দ্ষ্টে 
যেমন আনন্দিত হইয়( অনেক প্রশংসা করিভে লাগিলেন, তেমনি অযোঁধা। গমনে 
পরাসুখ দেখিয়। ও বৎপরোনান্তি শোকে মগ্ন হইলেন।। ৩৬ | 

ইতি চতুর্বিংশতি সাছআ বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাঁত& তদনতের 

প্রত্যাম্বাসন নামে চতুর্দশোত্তরএকশত সর্গঃ সমাপন্ঃ | 

্প01-টি 
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পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ | 
পুনরেবং ক্রবাণন্ত ভরতং ভরতা গ্রজঃ| 

প্ত্যুবাচ পুনঃ শ্রীমান্ জনমধ্যেহভিসংস্কৃতং || ১ 
উপপনমিদং বীর যত ত্বমেবমবোচথাঃ | 
জাতঃ পুভ্রো দশরথাঁৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ 1| ২।। 
পুরা কিল মহারাঁজো। মাতরং তে সমুদ্ধহন। 

মাতামহাঁর তে প্রাদাত্রাজ্যং শুল্কমনুত্তমং || ৩ || 

দেবাঁজরে তু সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিৰ | 
প্রহ্ষটঃ প্রদদৌ রাজ বরমারাধিতঃ গ্ভুঃ ॥ ৪ || 

ততঃ সা সমুপাগম্য তব মাতা যশস্থিনী । 
অযাচত মহারাজং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী || ৫11 
তব রীজ্যং নরবাাভ্র মম প্রব্রাজনং তথ! । 

তত্র রাজা তথৈবান্তৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ স্বয়ং || ৬।। 

অনুবাদ । 

শ্রীমান্ ভয়ত বারম্বার এই প্রকার কথ! বলিতে লাগিলেন তাহা! গুনিয়। 

ভরতাগ্রক্ শ্রীনান্ রামচক্্র জনসমাজে একান্ত ভরতের প্রতি স্থুসংস্কত এই 
কথা বন্দিলেন | ২ 0) হে খীরপুরুষ! তুমি রাজাধিরাজ্ঞ দশরথের ওরসে 
ইককেয়ীর গর্তেজন্ম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার এই প্রকার কথ| বল! উপ- 

যুক্ত হইয়াছে || ২ ॥ গুর্ববকালে মহারাজা যখন তোঁমার জননীকে বিবাহ 
করেন, তখন তোমার মাতামহ মহাশয়কে শুল্কম্বরূপ এক উত্তম রাজ্য প্রত্য- 

গণ করেন || ৩ ॥ হে পার্থিব! দেবাস্থরের সংগ্রাম সময়ে মহারাজ! 

তোমার জ্ননীকর্তৃক আরাধিত হুইয়] সন্তষ্ট হয়েন, এবং তাহাকে বরপ্রদান করেন 

|] ৪8 || হেনরোতম! অনন্তর তোমার সেই যশশ্ষিনী মাতা কৈকেয়ী মহা- 

রাজার নিকট লমাগতা হইয়া একেবারে তোমার রাজা ভিষেক, আর দ্বিতীয় বরে 

আমার অরণ্যবাঁস এই দুই বর 'রাঁজার স্থানে প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে মহারাজ! 

তাকে উক্ত বরছয় প্রদান করিয়াছেন ৫৬ | 



১১৫ত, নর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ 2৩১ 

তেন পিত্রাহমপ্য্র নিযুক্ত: পুরু্র্ষভ | 
চতুর্দশ বনে বাসং বর্ধাণি বরদানিকং | ৭ ॥। 
সোহহং বনমিদং দুর্খং নিজ্জনং লঙ্গমণান্িতঃ। 
সনীতশ্চাগতে। বীর বত্যবাক্যে স্থিতঃ পিতুঃ || ৮ | 

ভবাঁনপি তথ' ক্ষিপ্রং পিতরং বত্যবাদিনং | 
কর্ত,মর্থতি রাজেন্দ্র শাধি রাজ্যমকপ্টকং || ৯।| 

ধাণান্মোচয় রাজানং মৎকতে ভরত প্রভুং । 

পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাঁপি নন্দয় || ১০ ॥| 

শীয়তে হি পুর! তাঁত শ্রুতিগীতা যশস্থিনা | 
গয়েন যজ্রমাঁনেন গয়ায়াঞ্চ পিত্ন্ প্রতি 11 ১১1 
পুম্নান্ে। নরকাদ্যশ্মাৎ পিতরং ভ্রায়তে স্ত্ুতঃ । 

তন্মাৎ পুজর ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়স্ত,বা 1 ১৯ || 

অনুবাদ | 

ছে পুরুষোত্তম! সেই পিভ]1 মহাশয় ররদন ভানিত জাঁযাঁকে চতুর্দশ বৎসর 

অরণাবাসী হইতে নিযুক্ত করিয়াছেন | ৭ | ছ্েযীর! আমিও পিতার 
মতা বাকা প্রতিপালন করিবার জন্য লক্ষণ ও জানকী সমিব্যাহীরে এই নির্জন 
ভুর্গম ভীষণ কাঁনন মধ্যে সমাগত হুইয়াছি ||. ৮ |. আমি যেমন পিড় লত্য 
পালনে আনিয়াছি তেমনি তোমারও উচিত যে পিতাঁকে সত্যবাদী করিবাঁর জনা 
অবিলম্ষে লামজা ভার গ্রছণ করিয়! নিক্ষণ্টকে রাজ্য তোগকরা ॥ ৯ ছে 
ভরত! তুমি আমার,অস্থরোধে পিছ! মহাঁরাজাকে খণ হইতে গ্ক্ত কর, ছে ধর্সর 
পরায়ণ ! পিতাঁকে পরিস্কাঁণ কর, এবং মাঁভারও অভিলাষ পুর্ণ করিয়া ভাঁহাকে 

আনন্দিত কর।| ১০ 1 ছে বসভরত! পুর্কে পুর্বে শ্রবণ করা গিয়াছে 
গয়াতীর্থে পিভ লোকের প্রতি গয় নামে যশন্বী যজমান যে তি পাঠ করি- 

পলাছেন।॥। ১১ 11 যেহেতু পুক্নাম নরক হইতে সন্তান পিতাকে পরিত্রাণ কচরূন 

এই জন। ব্বযন্তু ব্রক্ম। স্থয়ং সম্ভীনকে পুজরলিয়া' নির্দেশ করিয়াছেন 1 ১২. 



৭১৩ রামায়ণৎ। [১১৫ত, সর্গ। 

এফ্টব্য। বহবঃ পুক্রা গুণবন্তে! বন্শ্রচ্তাঃ | 
তেষাং হি সমবেতানাং ষদ্যেকোহপি গরাঁং ব্রজেশু || ১৩। 
এবং রাজর্যয়ঃ সর্বে প্রতীত৷ রষুনন্দন | 
তত্ত্রাম্বস্ব নরশ্রেম্ঠ পিতরং নরকা প্রতো || ১৪ || 
অবোধ্যাঁং গচ্ছ ভরত প্রক্ৃতীরনুরঞ্ীয় | 

শত্রন্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্ধিজাতিভিঃ || ১৫ || 
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যষিতিঃ সহ! 
আভ্যান্ত সহিতে। রাজন্ বৈদেহা। লক্ষাণেন চ || ১৬ ।। 

স্বং রাজ! ভরত তবাশু নাগরাণাং বন্যানামহমপি রাঁজরাগ্ম,গাণাং । 

গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সংপ্রহৃষ্টঃ শান্তা ত্বহমপি দগ্ডকান প্রবেক্ষ্যে 1১৭ 

ছায়াং তে দিনকরভাঁঃ প্রবাঁধমানং ছত্রং বৈ তরত করোতু মৃর্রিশীতাঁং || 
এতেষাঁমহমপি কাননদ্রমাণাঁং ছাঁয়াং তামতিশিশিরাং সমাশ্রয়িষ্যে ১৮ 

অনুবাদ । 

অশেধ গুণ গণে বিভুষিত বহুশ্রাত অমেক সন্তান প্রার্থনী করিতে হয়ঃ কেন 

ন] ভাছাদিগের সকলের মধ্যে বদি কেহ কখন গয়ায় গমন করে ॥ ১৩ ॥ হে 
রস্বুবংশতিলক ? রাজর্ষি সকলেই এই কথা! অজীকার করিয়াছেন, হে নরবর 

প্রভো! অতএব তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১৪ || হেবাীর 

ভরত! তুমি শক্রন্্ সমভিব্যাছারে, ও ব্রাহ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ সম্বলিত অযো- 
ধ্যায় গমন কর, এবং প্রজা মগ্ডলের মনোরহ্রীন কর । ১৫ 1 হে রাজন! 
আমিও সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে খধিদিগের স্থিত দণ্ডক কানন 

মধ্যে প্রবেশ করিতেছি | ১৬ ॥ হেত্রাতর্ভরতভ ! তুমি অতিসত্বর নগর বাঁসি 

জন গণের রাজাহও আমিও বনচারি মৃগ কুলের অধিরাঁজ হইতেছি, 

তুমি একান্ত আহলাদিত হইয়া পুরমধ্যে প্রবেশ কর, আমিও প্রশান্ত মনে দণ্ডক 

কাননে প্রবেশ করিতেছি ॥ ১৭ || ছেভরত! দিবাঁকরের কিরণ জাল তোমার 

নস্তকে ধাবমাঁন হইতেছে ছজ্রের শীভল ছায়| বিস্তার করুক, আর এই সকল কাঁনন 

ফ্রুষের একান্ত সুশীতল তম ছাঁয়াকে আমিও সাশ্রয় করিলীম | ১৮. 



১১৫ত, সর্গঃ | অধষোধ্যাকাণ্ডঃ। ৭১৯ 

শত্রুনঃ কুশলতরোহস্ত তে সহায়ঃ 
সৌমিত্রির্মম বিহিত; প্রধানমন্ত্রী । 

চত্বারস্ততনয়বরা বরং নরেক্দ্রং 

সত্যস্থং নৃপ করবাম ম। বিষীদ্ || ১৯ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে রামবাক্যং নাম 
পঞ্চদশ ধিকশততমঃ সর্গঃ || ১১৫ || 

অনুবাদ । 

হে নৃপতে ! স্চতুরবর শত্রম্ম তোমার সহায় হউক, এবং লক্ষণ ও আমার 
প্রধান মন্ত্রীরপে নিযোজ্িতই আছেন, কলভঃ' আমর চারি জ্রাত1] বিবেচন! 

করিয়। পিতা মহারাজকে সতাস্থ করি, তুমি কোন ক্রমেই বিষাদ প্রাপ্ত 

হইওনা] | ১৯ || 

ইতি চতুর্কিংশতি সাহআ্া বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধটাকাণ্ডে রাম 

বাকা নামে পঞ্চদশোত্তরশততমসর্গঃ সনাপনঃ। ১১৫ ॥ 



৭১২. রামায়ণৎ | [ ১১৬ত, সর্গঃ 

বোড়শশধিকশততমঃ সর্গঃ | 
অথ রামমনিচ্ছন্তং গমনার পুরং প্রাতি। 

রাজ্ছে। নৈয়ায়িকস্তেষাং সম্মতঃ সর্ধশীন্্রবিৎ || ১ || 
আশ্বাসয়ংস্চ ভয়তং জাবালিত্রণঙ্গণোত্তমঃ | 
উবাচ রামং ধর্মজ্ঞে ধর্োপেতমিদং বচঃ || হ | 
সাধু রাঘব মা তে তূদ্ুদ্ধিরেবং নিরর্৫ধক।। 

নরন্ত প্রাকৃতন্তেৰ গথ্যা বুদ্ধিন্তপস্থিনঃ ॥ ৩ | 
যাবছাক্যং পিভূর্য,স্তং কর্ত,ং নরবর ত্য | 
কতং সর্বং সমারভ্য যথা ত্বয্যুপপদ্যতে || ৪ || 
নির্বেদাদ্দীপিতে। ভূয়ঃ ক্রৈব্যং মাগস্তমর্থসি | 
তপোধর্মাভিরামেণ রাজ্যে চ নিরপেক্ষয়! || ৫11 

নন্থু তে তাঁত তেনৈৰ পূর্ববং দত্তমিদং জগত | 
ষন্মিন ন্যন্তং চ ভরতে ফোহয়ং ত্বামেব বাচতে || ৬।। 

অনুবাদ 

তদনস্তর যখন রঘুবর নগর গমনের প্রতি নিতান্ত হভাদর করলেন, তখন 

তাহাদিগের রাঁজসভাস্থ সর্বশাজ্্র বেভী। নৈযাধিক প্রধান সকলের সমাদৃত ব্রাহ্মণ 

জাতির শ্রেষ্ঠ, ধর্মাপরায়ণ জাবালি নাষে মহামুনি তরতকে আশ্বীস বচনে সান্ত,ণ] 
করিয়া ধর্পোপদেশ যুক্ত এই কথা শ্রীরামচক্্রকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ 
ছে রখুনাথ : তুমি সাধুপুরুষ, তোমার এই বুদ্ধিই বথার্থ বুদ্ধি মহাভাগ তপব্বীরা 
প্রাকৃত লোকের ন্যায় যে সামানা বুদ্ধ তাছারই নিন্দ করিয়] থাকেন ॥ ৩॥ ছে 
নরবর ! যখন তুমি পিভার অনুমতি পালন করিতে উদ্ভাক্ত হইতেছ, তখন 
যেমন তোমার উচিত আরন্ধ কর্ম সকল সম্পাদন কর] হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 
উদাসীন সহকারে উদ্দীপিত হুইয়। আর ক্লীবভাৰ অবলম্বন কর] উচিভ হয় না, 
এক্ষণে আপনার রাজ্যের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়! তপস্য। ধর্ন্মে রত হইবার মময় 
নছ্ছে।| ৫ 1 ছে বৎস! তোমার পিভাই পুর্বে এই জগৎ হাহাকে প্রদান 
করিয়াছেন, অর্থাৎ যে তরতের,.হুস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন তিনিই আপ- 

নার নিকট নবিনয়ে সেই রাজ্য প্রন্দানার্থ যাচ ঞ1 করিতেছেন। ৬ ॥। 



১১৬তি,সর্গ৪] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ৷ ৭১৩ 

যদর্থঞ্চ কৃতং পিত্রা তবেদং কলুষং বিভে। | 
কৈকেয়ী চ সপুজ্রাসৌ রাজ্য তুভ্যং প্রযচ্ছতি || ৭ 
তদ্ধহাঁণ প্রজাঃ পাহি স্বজনং সুখিনং কুরু 1 
সৌমিত্রেবীর দেব্যাশ্চ বৈদেস্থা। ভারমুৎস্থজ || ৮ || 
অতঃ পরমিমাং প্রজ্ঞা প্রজ্ভৈরনুপসেবিতাঁত | 

কামাদাত্মক্ৃতাং মিথা।ং নাভিগন্ত€ তমরসি || ৯11. 

ত্যজন্তি গুরবস্তাত কামলোভবশঙগতাঃ | 

ধচীক ইব পুর স্বং শুনঃশেফৎ নরেশভ্বম || ১০ || 

ন হি ত্বাং স্বর্গতন্তাত পিতোপালব,মর্গতি | 
যন্মাৎ তেষু শরীরেষু শরীরান্তরমশ্রিতঃ || ১১ || 

কঃ কন্ঠ পুরুষে। বন্ধু; কিং কাষ্যৎ কম্ত কেনচিৎ | 
যদেকো! জাঁষতে জন্তরেক এব বিনস্তাতি || ১২ || 

অনুবাদ । 

ছে বিভো। শ্রীরাম ! তোঁমার পিত। যাহার জন্য এই নিষ্ঠুর কাঁর্ধোর আচরণ 

করিয়াছেন, সেই সপুত্রা! কৈকেয়ী এই রাজাতাঁর এক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিতেছেন 

|| ৭ || অতএব আপনি রাজ্যতাঁর গ্রহণ করতঃ প্রজ্জাঁগণকে প্রতিপালন করুনু 

এবং স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগকে পরম সুখী করুন্, ছে বীর! আপনি সুমিত্র1 কুমার 

লক্ষণের ও বিদেহ নন্দিনী জাঁনকী দেবীর দুঃখভীর ছ্রীকরণ করুম || ৮ || 

ইহাঁর পর ভদ্রসমাজে পরিনিন্দিতা যে বুদ্ধি সেই রখ] বুদ্ধিকে অবলম্বন 

করিয়া থাকাই আপনার আর উচিত নহে || ৯ 1| হে তাত ! যেমন খচীক নাম! 

পুর্ববজাত কোন ব্যক্তি, মন্থষা প্রধান শুনঃশেক নানে স্বকীয় সন্তানকে পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় গুরুজনেরা কান লোভাদদির বশীভূত হইয়| ঈদ্বুশ. 

সন্তান পরিত্যাগ করিয়] থাকেন || ১০ 11 হেতাত! স্বর্গগত মহারাজ দশরথ 

আর কোনমতেই এক্ষণে তোঁমার স্তুতি নিন্দাদদিকে উপলদ্ধি করিতে পারিবেন 

ন।যেহেতু তিনি সেই শরীর হইতে সাশ্রাত শরীরান্তরকে অবলম্বন করিয়াছেন 

॥ ১১ 11 কেকারবন্ধু, কে কার সখা, কাহার সহিত কি কার্ধ্য আছে, অর্থাৎ 

জীব একাকীই জন্মায়, আবাঁর একাকীই বিনাশ পাঁয়।| ১২ ॥| 

[ ৯০ ]] 



৭১৪ রামীয়ণৎ ! [১১৬তি,সর্গঃ | 

তল্মাক্সাত। পিতা চৈব প্রতিশ্রয়সমাঁবুভৌ | 

উন্মত্ত ইব বিজ্ঞেয়ো যোহত্র সজ্জেত বৈ নরঃ || ১৩ || 

যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নর$ কশ্চিৎ কূচিদ্বসে | 
উৎস্থজ্য চ তমবাসং প্রতিষ্েতাপরেহহনি || ১৪ || 

এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বন্গু | 

আঁবাসমাত্রং কাকৃৎস্থ তত্রালং কামচিন্তয়। || ১৫ || 

নীরজস্কং সমং হিত্বা। পন্থানমকুতোভয়ং। 
আ'স্থতৃং নার্থসে বীর কাপথং বহুকন্টকং || ১৬ || 

সম্বদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাকআাীনমভিষেচয় | 

একবেনীধরা হি ত্বাং নগরী সংগ্রতীক্ষতে || ১৭ | 

রাঁজতোগাঁননুতবন্ মহাঁর্ধান পার্থিবাঅজ | 
বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রম্ত্িপিষ্পে || ১৮ | 

অনুবাদ। 

অতএব পিতাঁমাত। কেবল আশ্রয় স্বরূপ, যে বাক্তি ইহাতে একাস্ত আরসজ্ভ 

হয়, ভাহাঁকে উন্মত্ত প্রায় বলিয়। জানিহ ॥ ১৩ ॥ যেমন কোন বাক্তি কোন 

গ্রাধাস্তর যাইতে পথি মধো কোন স্থানে উপবেশন করে, এরং সেই আবাস- 

বান পরিত্যাগ করিয়। অপর দিবসে অপর স্থানে অবস্থান করে| ১৪ 11 হে 

রদ্বুনাথ ! ভদ্রপ মন্ুষামাত্রেরই জনক জননী চ্বজন ধন ভবন প্রভৃতি কেবল 
আঁবাস মাত্র আঁশ্রয়রূপে প্রতিভাত হইভেছে, অতএব তদ্িষয়ে অস্ভুরাঁগি হইয়া 
অন্করাগ বিশিষ্ট নিরীক্ষণ কর] কোনমতেই যোগ্য হয় ন]1 ১৫ || ছে্্রীরাম। 
সলিলসেক সংসিক্ত বিগত রজ সমান রাজপথকে পরিত্যাগ করিয়। বহুবিধ কন্ট- 

কাকীর উন্নতানত কুপখে চিরবিচরণ করা উচিত হক্ম না?11] ১৬ || ছেনস্ুুস- 
্প্গমভে] অতি সমৃদ্ধিমতী অযোঁধ্যানগরীতে আপনি অপনাকে "অভিষিক্ত 

করুন, এক্ষণে অযোধ্যা নগরী এক বেণীধরা সতীক্ত্রীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষা 
করিয়! রঙ্িয়ীছেন || ১৭ || ছে রাজকুমার । আপনি অশেষবিধ রাজ/স্খ 
উপভোগ করিয়। এই অযোধ্যানগরে বিহার সুখে সময়াতিপাত করুন যেমন ন্যর্গ- 
পুরে দেবরাজ স্বীয় রীজ্যতোগ করেন ॥ ১৮ || 



১১৬তি,সর্গঃ |] অযোধ্যাকাণ্ডঃ । ৭১৫ 

ন তে কশ্চিদ্দশরথন্তবং চ তন্ত ন কম্চন | 

অন্যে। রাজ। ত্বমপ্যন্যস্তম্মাৎ কুরু যছুচ্যতে || ১৯ || 

বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং রুধিরবায়ুনা | 
সংযুক্তমূতুনা মাতৃঃ পুরুবস্তাতআজন্ম তহ || ২০ || 

গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ। 
প্রবৃত্তিরেব! ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে || ২১ | 

অথ ধর্মমাবিদো ষে যে তাংস্তাঁন্ পৃচ্ছামি নেতরান্। 
তে হি ছুঃখমনুপ্রীপ্য বিনাশং প্রেত্য ভেজিরে || ২২| 

অষ্টকাঃ পিতৃদৈবেভ্যঃ কাঁধ্যাভিপ্রস্থতে৷ জনঃ। 
অন্নস্তোঁপদ্রবং পশ্ঠট স্বতে কিমবশিষ্যতে || ২৩ | 

অনুবাদ | 

রাজ। দশরথ আপনার কেহ নছেন, আপনিও তাঁহ!র কেহ নহেন, সম্পর্কজীবন। 
বধি অর্থাৎ রাজা দশরথ এক ভিন্ন ব্যক্তি,আঁপনিও এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অতঞর এবি- 

ষয়ে আমি যাঁছ। বলিতেছি তোমার তাহাই কর] উচিত || ১৯ ॥ পিতা বীজপ্রায় 

প্রাণিগণের কারণ মাত্র, কেবল রেত রক্ত সমীরণ সহকারে জননীর খতু সংযোগে 
যে মিলিত হয় তাঁহাঁতেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে| ২০ || মহছারাঁজ। আপন্ 

গমনীয় স্থানে প্রয়াণ পর হইয়াছেন, ভূতের স্বভাবই এই ভাবে হইম্বা থাকে, কিন্তু 

আপনি বিচক্ষণ স্থুপগ্ডিত হইয়] এই মিথ্যা কাণ্ডে পতিত প্রায় কেন বিপন্ন হও? 

॥২১ ॥ ছে রখুনাথ ! এই সভাস্থ যে সকল ধর্মবেত্ত| মহত্সার! 'আছেন,তাহাদিগেক 

সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহার অধার্মিক লোঁক তাহাদিগকে শকথ] 
জিজ্ঞান্ত নয় । খল দেখি যাহার! চিরকাল ইহলোকে ধর্ম লাভেচ্ছ হুইয়! অক্ষয় 

দুঃখতোগ করিয়া দেহাবসানে পরকালেও সুমহান বিনাশ দশ! প্রাপ্ত হইবে 

তাহারা কেমন জোক | ২২ ॥ দেখ দেখি! অফ্টকাশ্রান্ধ, পিকতৃক্কিা, দেবসেবা 
প্রভৃতি বাঁবতীয় ফাঁধ্য প্রত্ত্তি মার্সমাত্র» বংশবর্থীন প্রার্থনা, অন্ন সংগ্রহ গ্রতৃতি 
যাবতীয় কর্ম দেহাবলান ছইন্পে তাহার আর অবশিষ্ট কি থাকে ?| ২৩ ॥ 



5১৬ | রামায়ণ । [১১৬তি,সর্গ:.। 

ধদি ভূক্তমিছান্যেন কায়মন্যস্ত গচ্ছতি | 
দদ্যাৎ প্রবসতঃ আ্রাদ্ধ ন স পথ্যোদনং বহেহ | ২৪।। 

দাঁনসংবর্ধনা স্েতে গ্রন্থা মেধাবিতিঃ কৃতাঃ। 

যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্থপ্যস্ব নংত্যজ || ২৫ || 

সনান্তি পর ইত্যেতাং কুরু বুদ্ধিং মহামতে। 
পরোঁক্ষং ম। মতং কার্ধীঃ গরত্যক্ষং কুরু রাঘব || ২৬ | 
স তাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকবিদর্শিনীং | 

রাঁজ্যং স্বং প্রতিগৃহ্ীত্ঘ ভরতেন প্রসাদিতঃ || ২৭ || 

তম্মাৎ কুরু হিতাং বুদ্ধি” তিষ্ঠ রাঁজন্ স্ববত্ম্ণনি | 
ব্রহ্মণো মানস? পুভ্রঃ ক্ষুপো নাম মহা বশাঃ11 ২৮ || 

অনুবাদ | 

এখনে আক্ষাদি করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে খাদ্য দিয় ও তদুদেশে 

ব্রা্মণাঁদিকে ভোজন করাইলে বদি অন্যত্রস্থ ব্যক্তিদিগের তন্দ্রারা পরিতৃপ্তি 

হয়, তবে বাহার প্রবামে বাঁস করিতেছে, তাহাঁদিগের উদ্দেশে যে সে স্থান 

হইতে অন্নাদি গ্রদান করিলে ভাভাদিগের পরিতৃপ্তি লাভ না হয় কেন? এবং তছ্ 

দেশে ব্রাঙ্গণদি কোন ব্যক্তিকে আহার করাইলেও প্রবাসি ব্যক্তির শরীর পুষ্কি 

হইতে পারে ? স্থতরাং এ বিধায় প্রবাষীরা 'নর্থক আর পাঁকান্ষ্ঠানের রেশ 

পরম্পরা সহ্য কন করে 11 ১৪ || স্ুমেধ! পণ্ডিত মণ্ডলীর! যে এই সকল 

দাঁন সন্বর্ধন] গ্রই চন] করিয়াছেন,সে যকল কেবল বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি কৌশলে 

জীবের জীবিকার্থে উপদেশ করিয়াছেন জাঁনিবেন। অর্থাৎ দান কর, উপদেশে 

দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, কামণা পরিত্যাগ কর।। ২৪ || ছে শ্রীরামচন্দ্র ! 

আপনি অভি সুবোধ, অভএব বলিতেছি * পরকাঁল নাই ” এই মতই আপনি 

স্থির করিয়া রাখুন, কোনমতেই পরকাল বাদে সম্মত হইবেন না, যাভ। 

প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ভাহীতেই বিশ্বাস করুন্।। ২৬ | স্বজনগণের আনন্দ- 

দাঁয়িনী এই বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আপনি রাঁজাতার গ্রহণ করুন, ভরত 

আপনাকে এত সাধ্য সাধন] করিতেছেন তাহাকে দয় করুন ২৭ ॥ 

হে রাজকুমার ! আপাঁন আপনার হিতকর বুদ্ধি আববলঘবন পুর্ববকঃ রাঙ্্যপা লন 

গথে গদাপণ করুন । নিরাো রা 
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ইক্ষাকু্চ মহাভাগঃ কাকুৎস্থস্চ পরস্তপঃ | 
রঘুর্দিলীপঃ সগরো ছুম্ষস্তশ্চ নরর্ষতঃ || ২৯ || 
দৌত্বন্তির্ভরতঃ ্রীমাংস্চক্রবর্ভী মহাঁযশাঃ | 
পুরুকৃৎসঃ শিবিধাঁমান খুন্ধুমারী ভগগীরথঃ || ৩০ || 

বিদ্ক্সেনোহনরণ্যশ্চ রাজা বজ্ধরোপমঃ | 
অরিষ্টনেসির্ধর্ম্ীত্বা যুবনাশ্বশ্চ বীর্্যবান্ || ৩১ || 
মান্ধাতা যৌবনাশ্বিশ্চ রাজ বৈশ্রবণোঁপমঃ | 
যষাতিশ্চৈব রাজর্ষিং সংভূতশ্চ মহাযশীঃ || ৩২1 

রহদশ্থে। মনুষ্যেন্দ্রঃ সত্রর্বালোকবিশ্রুতঃ | 

এতে চান্যে চ ববো নরলোকাধিপোতমা? || ৩৩ | 

প্রিয়ান্ পুক্রাংশ্চ দারাংশ্চ হিত্ব। কালবশং গতাঃ। 
তাংস্তাত নৈব গন্বর্বান ন ষক্ষাঁন ন চ রাক্ষসাঁন || ৩৪ || 

জানীমঃ ক গতাস্তে স্লারিখখং সম্মোহিতং জগ | 

এতেবাঁং নামমীত্রাণি আয়ন্তে হি মহীক্ষিতাং || ৩৫ || 
অনুবাদ | 

দেখুন! মহাষশন্নী ক্ষুপ নাঁমে ব্রহ্মার মানস পুত্র, মাহাভাগ ইক্ষ্াকুঃ 
শক্রতাপন কাকুৎস্থ, রঘু, দিলীপ, সগর, নরোত্তম ছুম্বান্ত || ২৮ ॥ ২৯ ॥॥ দৌত্বস্তি, 

মহাবশন্পী চক্রবস্তী ভরত, পুরুকুৎ্স, সুবুদ্ধি শিবি, ধুক্ধুমার, তগীরথ, 
|| *৩০ ॥ বিষ্বক্রেন, ইন্দ্র সমান রাঁজা অনরণা, ধন্মপরায়ণ অরিষ্টনেমি, 

বার্ধ্যশালী যুবনাম্ব |॥ ৩১ :।| কুবের সমান রা'জ। মান্ধাতা, ফৌবনাশ্ি, রাজর্ষি 
প্রধান যযাতি মহাষশন্থী ছিলেন || ৩২ || নরোত্তম রহদশ্ব, যিনি মহাবল 

পরীঁক্রান্ত ও যাবতীয় লোঁক সমাজে পরম সমাদৃত, এই সকল এবং এতদ্বাতিরিস্তও 

অনেকাঁনেক রাজরাজেশ্বর ছিলেন ।। ৩৩ || ইহারা প্রাণাঁধিক প্রিয়তম সন্তান” 

গকে, ও সহধর্মিনী পত্বীদ্দিগকে পরিত্যাগ করিয়। কালের করালগ্রাসে কবলিত 
হইয়াছেন, হে শ্রীরামচন্ত্র! আমর] কিছুই জাঁনিতেছি নাযে তাহার|.কি গন্ধর্বব 

জোঁকে গেলেন, কি যক্ষ ন1 রাক্ষস লোকে গমন করিয়াছেন | ৩৪ | জগৎ এমনি 

মুগ্ধ প্রায় হইয়! রহিয্বাছে যে আমর! কিছুই জানিতে পারিন) যে তাহারা কোথায় 

শিয়াছেন কেবল €সই সকল রাজাদিগের নাঁমমীত শ্রবণ কর] যাইতেছে || ৩৫ 
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যশ্চৈতান্ কাজ্মতে যত্র স চ তাংস্তত্্র মন্যতে | 
ইতি নাস্তিব্যবস্থান্মিন্ কেদং সংতিষ্ঠতে জগত || ৩৬ | 
অয়মেৰ পরো লোকস্তম্মাৎ ত্বং স্থখভাগভব | 

নহি ধর্মপরঃ সর্ধঃ সুখায়ৈবোপ্পদ্যতে || ৩৭ || 
ধর্মমাবন্তো হি কাকুৎস্থ ভবন্তি ভূশছুঃখিতাঃ। 
অধর্মবস্তঃ জুখিনো দৃশ্থযন্তে খলু মানবাঃ || ৩৮ || 
এতদেব পুনর্বব্যস্ত সর্ববথ! ব্যাকুলং জগৎ । 
তম্মীদভ্যাগতাং লক্ষীং মাবমংস্থা নরর্ষত || ৩৯| 
প্রতীচ্ছ বিপুলং রাঁজ্যমসপত্বমকণ্টকং । 
ইতি শ্রত্বা 'বচ্তম্ মন্দ কোপোহপি রাঘবঃ || ৪০|| 
অশেষং পরিচুক্রোধ নাস্তিক্যমনুদর্শিতঃ | 
উবাচ চ বচঃ কিঞ্চিৎ সন্রোধে। লঙ্গণগ্রজঃ || ৪১ || 

অনুবাদ। 

যে ব্যক্তি যেখানে যাহ! আকাজ্্। করে, সেই বাক্তি তাহ তথায় বর্তমান বোধ 
করে কিন্ত এজগতৎ কোথায় যে অবস্থান করে তাহার কোন ব্যবস্থা স্থির নাই 
॥ ৩৬ ॥॥ এই হ্থানইপরলোক, অতএব যাহাতে তুমি ইহলোকে স্থুখভাগী হও 
তাহাই কর, দেখ দেখি দকল লোকই আপনার কেবল সুখের জন্য ধর্ম পরায়প ভয় 

কিনা? ৩৬ || হেকাকুৎস্থ! যাহার) ধর্মশীল হয় তাহার! অতিশয় দুঃখে 
কাল যাপন করে, আর যাহার] অধার্মিক লোক তাহাদিগকে পরম সুখে কাল 
যাপন করিতে দেখ যায়।। ৩৮ || এই ভাব ব্যস্ত সমস্ত রূপে সর্ঝ প্রকারে 
জগৎকে আক্ছঙ্গ করিয়! রাখিয়াছে, অতএব ছে নরোত্তম! আপনি উপস্থিত 
এরাজলক্ষীর অবদাননাঁ করিবেন না।| ৩৯ ॥ আপনি শত্রবনহিত নিষ্কণ্টক 
এই বিস্তৃত রাজ্য গ্রছণ ফরুন্, যদিও শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধন স্বভাব নহেন, তথাপি 
জাবালির এই বাঁক) শ্রবণ করিয়া || ৪০ |1 তর্থছার অশেষ প্রকার নাস্তকত। 
সন্দর্শনে অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, ফলতঃ লক্ষ্ণাএজ শ্রীরাঁম কিঞ্চিৎ 
ক্রোধ পরায়ণ হুইয়! জাবাটিকে এই কথ। বলিতে লাগিলেন ॥| ৪১ ॥| 
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পিতৃব্যসনসংতগ্তঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ। 
নাহং পিভৃসমাদেশাদ্বিচলেয়ং সমাহিতঃ || ৪২ || 

মার্গাদিব বিনীতাশ্বঃ স্ত্ীব ভর্তব্যপাশরয়। । 
যদ্যহং জীবতঃ ক্ত্বা। বচঃ কুরয্যাং স্ৃতেহন্যথ! ।| ৪৩ || 

ননু সর্বস্ত লোকন্ত ক্লীবগ্রহণমাপুয়াং। 
নহহং হেতুবচনৈরেভিরেবং নিরর্৫ধকৈঃ || ৪8 || 
্বয়া চালয়িতুং শক্যে৷ বাঁতৈরিৰ মহীধরঃ | 
কর্দদণামপি বৈফল্যং যদাণ্ধ বছছভিহিতং || ৪৫ | 
এতদপ্যর্খবিদ্বিং নোদাহর্ভূমিহার্ঘসি । 
বদ! ব্রতুশতৈরিক্দ্রঃ প্রাপ্তঃ স্থানং সুরাধিপঃ1| ৪৬ 
প্রমাণং তদৃতঞ্চে কম্মাৎ তদ্বিতথং তু তে। 
্বস্ত্যাত্রেয়সুতশ্গাপি মম মিত্রং স কৌশিকঃ | 
তপোভিঃ স্থানমাহাতযং প্রাপুরন্যে তথর্যয়ঃ || ৪৭ || 

অনুবাদ। 
ত্রিধার ক্ষরণ হস্তী যেমন হক্ভিপকের আদেশ হুইতে বিচলিত হয় ন। সুশিক্ষিত 

অশ্ব যেমন নির্দিষ্ট পথের অনা দিকে যায়না, পর়িপরায়ণা ললনা যেমন কুপথ 

গামিনী হয় না,তদ্রপ আমিও রাজাবিয়োগ ছুঃখে একান্ত ভুঃনিত হুযাও প্রাণপণে 

সাবধানে পিতার অন্থমতি পীলন করিতে বিশ্বুখ হইব না, পিতা জীবিত খাবিতে 

যাহ! অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে তিনি মৃত হওয়ীয় যদি আমি তাঁর 'অন্যক্চা 
করি।। ৪২ || ৪৩ | তাহা হইলে আমাকে সকল লোকে ব্লীব বলিয়া গ্ণল 
করিবে,এইসকল নিরর্৫থক হেতু বচন প্রয়োগদ্বারা আপনি কি আম+র বুদ্ধিক্ে চালনা 

করিতে পারেন? বায়ুর অভিঘাতে ক্ধি কখন পর্বাভ পরিচালিত হয়? কখনই হয়ন! ! 

যাবতীয় জনসমাজে বিন্নিন্দতরূপে যে কর্ণের বৈফল্য বর্ণর করিলেন,তাহছারওকোন 
অর্থ নাই, এমন কথা কি আপনার এখানে বল উচিত? যখন দেবরাজ ইন্দ্র শত 

অশ্বমেধ দ্বার] মনোমত অমরনগরী প্রাপ্ত হইয়াছেন ।॥ 8811 ৪৫11 ৪৬ || তখন সেই 

কথাই বথার্থ, কেন তুমি তাহা মিথ্যা বলিতেছ, ভগবান আত্রেয় স্ুত মহাশয় ও 
আমার পরম মিজ্র বিশ্বামিত্র এখানে উপস্থিত আছেন, ইহার] সকলেই তপঃসিঙ্ধ 

এই রূপ অন্যান্য ধবিরাও তপস্ত| দ্বার1 মাহাত্মাযুক্ষ স্থান প্রীত হইয়াছেন ॥ ৪৭ ॥ 
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তবত্বিদং কর্ত মিহাদ্য নিম্ফষলং 

যথা তথ বাস্তু যথা ত্বমিচ্ছসি | 

পিতুর্নিয়োগণন্ন চলেয়মাদৃতা। 
দ্বতান্মহধিঃ পরমাঁদিবাহিতাৎ্ || ৪৮ || 

যথাপ্রদিষ্টং ভরতঃ প্রশান্ত গাং 

ন রাজ্যমিচ্ছামি নুপেণ বারিতং 

তথোক্তবান্ ভাস্করবংশবদ্ধান | 
ততোহপ্যুপোঢ! রজনী দিনক্ষয়ে || ৪৯ || 

ইত্যাধে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালিবাক্যং না 

যোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ|| ১১৬ || 

অন্ুবাঁদ। 

হে খষে ! আপনি যাহ! বলিতেছেন, তাহাই হউক যাঁগযজ্ঞ প্রভৃতি সগ্দয় কর্ম 

নিষ্ষল হউক্তুমি যেমন ভাবিয়াঁছ, তেমনিই তীহার! যেখানে সেখানে থাকুন, 
কিন্ত পিত। আমার যে বিষয়ে সমাদর পুর্ববক অন্ুমতি করিয়াছেন, আমি কোন 

মতেই ভাহা হইতে বিরত হইব না, কোন মহরধষি যেমন কোন পরম আদরণীস্্ 

অন্্ঠান কিয়] ভাহা হইতে কোন মতেই বিরত হন না! তদ্রপ আমিও বিচলিত 

হুইব না ॥৪৮ || পিত| ভরতকে যেমন আদেশ করিয়াছেন ভরত তদন্থুরাপ পৃথিবী 

প্রতিপালন করুক, আমাকে পিতা রাজাভার গ্রহণ করিতে বারণ করিয়াছেন 

কোন মতেই আমি তাহা গ্রহণে অভিলাষ করি ন], সুর্যাবংশের বংশধর পিতা 

আমাদিগকে এই রূপই অন্থমতি করিয়াছেন, এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে 

এমন সময়ে দ্িবাবসাঁন ছইয়! রজনী সমাগত হইল || ৪৯ || 
ইতি চতুর্বিংশতি সাহত্রা বালীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে 

জাবালি বাকা নামে একশতষোড়শ সর্গঃ সমাপনঃ || ১১৬ || 



১১৭ত,বর্ঃ/] . অযোধ্যাকীওঃ | ৭২১ 

সগুদশীধিকশততমঃ সর্গঃ | 
তথ পুরুষসিংহানাং বৃতানাং তৈঃ সুহ্ধদ্গীণৈঃ | 
জাগ্রতামেব রজনী কল্যং স! সমবর্তূত || ১।| 
রজন্যাং তু প্রভাতায়াং ভাতরস্তে সুৃদৃতাঃ। 
মন্দাকিন্যাং পৃথণ্জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্ || ২ | 
তুষ্ণীকা; সম্পাঁসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ | 
ভরতন্ত সুহ্ৃন্সধ্যে রামং ভূয়োইব্রবীদ্ধচঃ || ৩ | 

সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ছে। যষ্ষে রাঁজ্যমদাৎ পিতা | 

তদ্দদামি তবৈবাহং ভূক, রাজ্যমকণ্টকং || ৪ || 
আধ্য প্রসাদং কুরু মে শিরসা ত্বাং প্রসাঁদয়ে | 
ন চ তদ্ধিদিতং পাপং জনন্যা মম যত কৃত || ৫ | 

তবান্মসি শিষ্যে। দাঁশ্চ প্রেষ্যঃ প্রেষ্যানুগঃ পরঃ | 

ন কার্ধ্যং মম রাজ্যেন যত্তুয়া নোপভূজ্যতে || ৬ || 

অনুবাদ | 

বন্ধু বান্ধব ব্বজনগণে পরির্ত সেই পুরুষনিংহরামলক্ষমণ ও ভরত শক্রত্মাঁদির 
জাগ্রদবস্থাীতেই রজনী স্ুপ্রভীতা হইল।। ১ || রজনী প্রভাতা হইলে পর 

আবত্মীয়গণে পরিরূতভ্রাতৃগণ মন্দীকিনী নদীতে স্যস্ম জপ্য জপ সমাধান করিয়। 
জ্ীরাঁম সঙ্গিধাঁনে পুনঃ সমাগত হইলেন ॥ ২ | সকলেই তথায় মৌনভাবে অবস্থান 
করিয়। রহিলেন তখন কেহই কাছাকে কিছু বলিলেন না, কিন্ত ভরত স্বজন বর্গের 

মধো পুঅর্ধার সবিনয়ে গ্রীরামকে এই 'কথ] বলিভে লাঁগিলেন॥ শু | ছে 

র্ুনাঁথ ! সত্যবাদী:মছা? প্রাজ্ঞ পিতাঁদশরথ আমাকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন 

আমি তাহ? আপনাকে পুনঃ প্রদ্দান করিতেছি আপনি নিঙ্কণ্টকে পরম সুখে 

সেই রাজ্য ভোগ করুন্/।। ৪ 1 হে মহাভাগ! আমার প্রতি প্রসঙ্গ হউন্, 
আমি অবনভ মস্তক দ্বার আপনীকে প্রসন্ন করিতেভি, আমার জননী যে 

পাপাঁচরণ করিয়াছেন, আপনি তাঁছ1 সয়দয়ই অবগত আছেন | €& ॥| কিন্তু 

আমি আপনার শিষা, ভূতা, প্রেষ্য ও প্রেষ্যান্থশতপ্রেমাস্পদ অতএব যে রাজ্য 

আপনি ভোগ করিবেন না| লে রাজ আমারও কেধন প্রষ্োজন নাই ৬ || 
[ ৯১ ] 



৬ | রাষায়ণৎ 1 [ ১১৭৩ সর্গঃ | 

নেচ্ছামি যদিদং রাজ্যমপনীতামন্দার্ঘযয়! ৷ 
মাত্রা মম গৃহী৭ ত্বং তৎ তে নির্ধাতয়াম্যহং- || ৭ || 
মহতেবাগ্মুবেখেন ভিন্নঃ সেতুর্মহার্ণবে | 
ছুরাচারংত্বদন্যেন পিত্রং রাজ্যমিদং ভুবি ॥| ৮ || 

গতিং খর ইবাশ্বন্ত সুপর্ণস্তেৰ পক্ষিণঃ 1 , 

অনুগন্তং ন শক্তোহন্মি রাজ্যং তব,মহীপতে || ৯। 

পিভৃপৈতামহং রাজ্যৎ.তবৈবাহমুপাভরন্। 
নৈতদ্রৌচয়তে মহৎ পারক্যমিব ভূষণং || ১০ ||. 
অভিষিক্তস্তু মদ্যৈব বিধিব€ পার্থিবাত্জ | 

সহাম্মাভিরতিনি্বৈভু ক্ষ, রাজ্যমকণ্টকৎ || ১১ ॥| 

অনুবাদ | 

হে সর্ধ ভূমিপতে ! অনার্ধা আমার জননী,তৎকর্তৃক আপনার অবশ্য প্রাপা রাঁজ্য 
বঞ্চনাদ্বারা অপনীত হইয়াছে, অতএৰ কোন মতেই আমার এরীজ্ঞ গ্রহণে ইচ্ছ। 

নাই,তাহ! আপনিই গ্রহণ করুন আমি আপনাকে গ্রত্যর্পণ ক্লরিতেন্ছি 1-91| ষেমন 

প্রবল জলরেগ্র ছারা মহাসাগরের সেতু ভিন্ন হইয়া! যাঁয়, স্তজ্জপ ইহাতে আপনার 

সনে যে সঙ্কোচ আছে তাহা সমুদয় ভঙ্গ হইয় যাঁউক, ইহ লোকে জো ভিন্ন কনিট 

হইয়] এই পিতৃ পিতাঁমহাঁদি ক্রমাগত রাজা গ্রহণ করিতে যে পারে,তাহার তুল্য 
পছুরাচার জগতে আর কে আছে? ॥ ৮.1 গর্ধাভের। যেমন" ঘোটকের অন্ধু- 

গ্বমলন করিতে পারে না, সামান্য পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের আন্থগমম' করিতে শক্ত 

হয় না, হে-রাজাধিরাজ ! আমিও সেইরূপ রাজা শাসন বিষয়ে আপনার সমান 

অন্থুগমন্ে শক্ত হুইবনী || ১ 1 পিতৃ পপিতামহাদি ক্রমাগত এরাজ্য শা্ত্রসিদ্ 

আপনারই প্রাপ্য ভয়, তাহা আমি যে অপহরণ করিব, সে কার্যে আমার কিরূপে 

অভিরুচি হইতে পারে? যেমন অপরের গাত্র ভূষণ অপরের গাজে স্থুশৌভন হয়না, 
তদ্রুপ || ১০ || হে নৃপকুমীর ! অদ) আপনি বিধানান্থক্রতম রাজ্যে অভিষিক্ত হউন্ 
স্নেহ তাজনআত্মীয় জনগণ প্রভৃতি আমর] জাপনার অধ্ধীনে রহিলাম,আঁমাঁদিগকে 
সমভিব্যাহী রলইয়। নিষ্ণ্টকে এই সমৃদ্ধি শালি মহা! রাজ্য ভোগ করুন্ ॥ ১১ ॥ 



১১৭৩, সর্গয। ] অফোধ্যাকা্: | ২ 

নুজীবং নিত্যশন্তেন ষঃ. পরৈরুপজীব্যতে | 

বীর. তেন তু ছুজ্জরবং যঃ পরান্ুপজীবতি ॥ ১২ | 
যদ! তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেন ফলারখিঁনা | 

হৃস্বকে। ধর্ষণীয়ঃ স্তাদ্ির্দ্ধঃ স্ুছুরারুহঃ || ১৩ | 
যদা তু পুম্পিতো ভূত্বা। ফলানি ন বিদর্শয়েু | 
স তাং নান্ুতবেছ, প্রাতিং যন্ত হেতোঃ প্ররোপিতঃ || ১৪ ॥ 
এসোপমা ময়া প্রোক্ত। তাং স্বয়ং বেতুমর্থসি | 
স ত্বং কুলধুরাং গুর্ীং ধৃষ্যবদ্বোঢ,র্থসি || ১৫ 1 
শ্রেণয়ন ং মহারাজ পশ্থন্তগ্র্যাশ্চ সর্ববশঃ। 

প্রতপন্তসিবাদিত্যং রাজ্যে স্থিতমরিন্দ ম | ১৬ || 

তবানুষানে কাকুৎস্থ মত্তা গঞ্জন্ত কুঞ্জীরাঃ | 
অন্তঃপুরগতা নাষ্যো গাঁন্ত বৈতালিকাশ্চ যে || ১৭ || 

অনুবাদ । 
ছে বীরাবতার! তাঁছারই জন্ম সার্থক, যে ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া সকলে 

জীবিকা নির্বাহদ্বার। জীবি ত থাকে, সেই ব্যক্তিই বিফল জন্মা, যে পরের অন্কু গ্রহ 
মাজকে অবল্ত্বন করিয়া উপজীবিকায় জীবন যাপন করে ॥ ১২।! যখন কোন বাক্তি 
কল প্রত্যাশায় কোন বক্ষ রোপণ করে, তখন সে বৃক্ষ অতিক্ষুত্র ও তাহাকে 
পাদদ্বারা মর্দন করিলে মর্দিত হইয়া যাঁয় কিন্তু সেই রক্ষ যখন প্ররদ্ধ হইয়] 

উঠে, তখন ভাহাঁর উপর আরোহণ করাও. স্কিন হয়। ১৩।॥| সেই মহীরুহ 

যখন পুর্পিত হয়, তখন :প্ররোহয়িতা কেবল তাহার ফলের প্রতীক্ষা করিস 
কালাতিপাঁতি করিতে থাকে;কিন্ত তাহ] ফলিত ন| হইলে অর্থাৎ সেই রক্ষ বছুদেশে 

রোপণ কর] হইয়াছিল, সেই ফল না হওয়াতে তাঁহাকে দেখিয়। আর ভাদৃশ 

গ্লীতি ও সুখ লাভ করিতে পারে না? ১৪ ॥ আমি এই যে উপমা আপনাকে 

বলিলাম, ইহ] আপনি স্বয্পং জ্ঞাত হউন” ছে রান! স্থর্ধ্যবংশের এই গুরুতর 
রণজা ভারকে ভাঁর়বাসথীয়,ন্যায় আপনি বছন করিতে যোগ্য ছউন্ ॥| ' ৯৫- 1 হছে 
শক্রভাপন মহারাজ! আপনি স্বরাজ্যে অবস্থান করুন্, প্রধান গ্রধান-চতুদ্ি- 
কস্থ শক্র রঃ আঁপনাকে.. প্রতগু ভান্থমানের ন্যায় অবলোকন করিতে থাকুরু 
1 ১৬ 1. হে আশীরামচজ্্া] আপনি অধোধ্া য় গমন করুন, আপনার. অন্থ্- 

গযনে রা মাত আনন্দিভ হইয়1 গজ্জন করিতে থাকুক্, অন্তঃপুর গাঁমিনী 
কামিনীগণের| এবখ জ্ততি পাকের, আপনার গুণ গান করিতে থাকুক ॥। ১৭ | 



২৪ | রামায়ণতৎ । [ ১১৭ত, সর্গ। 

তব বশ্থা বয়ং সর্বে ত্বং নে রাজ। পরন্তপ | 

কিমর্থং বা ত্যজন্যম্মান কিমস্মাভিঃ কৃতং তব || ১৮|| 

যদি মাত্রা তং পাপং প্রোষিতে ময়ি রাঘব । 

মম কোহব্রাপরাধোহস্তি স্বরং তাবদ্দিযৃশ্ঠতাং || ১৯ || 
যন্ন শক্যং চালয়িতুমপ্রধব্যং যছুচ্যতে | 
যস্ত লোকাস্ত্রয়ো বশ্ঠাস্তদৈৈৰমপরাধ্যতি || ২০ || 

জনোহয়ং নাগরঃ সর্বে। ভূয়িক্কো ভূশমাগতঃ | 
নেতুৎ হি স্বামিতো৷ নাথ সাধু যাদৃক্ কুরুত্ব মে || ২১ |! 
জ্ঞাতীনাং বান্ধবানাঞ্চ ভাতৃণাং স্থন্দান্তথা । 
পৌরাণাঞ্চ দ্বিজানাঞ্চ হৃদয়ং সাধু নন্দয় || ২২ || 
সাধু ত্বং মা শুচঃ শোচ্যং লোকনাথং সুছুঃখিতং | 

পিত্র! শুন্যমধিষ্ঠানং পাহি পালয়তাং বর || ২৩।| 

অনুবাদ। 

ছে পরন্তপ! আমর] সকলেই আপনার বশীভূত ভৃতা, আপনিই আমাদি- 
গের রাজা, কি জন্য আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন, আমরা আপ- 

নর নিকট কি অপরাধ করিয়াছি 21) ১৮ 11 ছে রঘ্থুনন্দন ! আমি যখন বিদেশস্থ 

ছিলাম, তখন যদি আমার জননী তোমার গ্রতিকোন পাপাচরণ করিয়া] থাকেন, 

তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে? ইহ! আপনিই স্বয়ং বিবেচন1 করুন্ ন| ফেন 
॥| ১৯ || হ্েরুঘুনন্দন! অখগ্নীয় দৈবকে কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, 

ইদৰ স্বর্গ মত পাতালাদি ত্রিভূবনকে বশীভূত করিয় র্লাখিয়াছে, এবিষয়ে সেই 
ইদবই অপরাধী নিশ্চয় করিলাম 1॥ ২০ || হে অনাথ নাথত্রীরাম! এই নগর 

বাসী বহুতর লোঁক সকল আপনাঁকে লইয়া যাইবার জন্য প্রযত্ব সহকারে সমাগত 
হইয়'ছে,অতএব যাঁছণতে সকলের প্রার্থন] পরিপুর্ণা হয়,আপনি তাহা করুন ।| ২১॥ 
জ্ঞাতি সমুহের? ও বন্ধু বান্ধবদিগের, ভ্রাতৃগণের, সুহ্বদ্বর্গের, পুরবানসি নিকরের 

এবং ব্রাঙ্গণ নিবহছের উৎসুক হৃদয়কে একান্ত আনন্দে অভিষিক্ত করুন| ২২. | 

হেপালকবর! আপনি একান্ত সাধু ্ বতাঁব, শোচনীয় সুছঃখিত মহারাজ পিভার 
উদ্দেশে আঁর কোন শোক করিবেন ন।, এক্ষণে এই রাজধানী পিতা দশরথ নী 

হইয়াছে, অতএব আপনি তাহাকে প্রতিপালন করুন| ২৩ || 
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আত্বানং নান্ুশোচামি কিন্ত শেশচামি পার্থিবং | 

বন্পুত্রো বিন! পুজ্রং যোহসৌ ন্বর্মমুপাগতঃ || ২৪ | 
পুজেত্য এব শুশ্রধাং যোশনবাপ্য দিবং গতঃ | 

তং শোঁচ্যমনুশোচামি নিত্যশঃপিতরং মৃতং | ২৫।| 

তমেবত দুঃখিত প্রেক্ষ্য বিলপন্তং ষশস্থিনং | 

রামঃ কতাআ”ভরতৎং প্রত্যাশ্বাসয়দাঅবান।। ২৬ || 

এবং তন্কয বচঃ শ্রত্ব! নাগর! বনহুধ। জনা2| 

মেনিরে তে তদ। সর্কে প্রসাদং নঃ করিষ্যতি || ২৭ ॥ 

ইত্যবর্ষে রামায়ণে অধোধ্যাকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম 

সগুদশাধিকশততমঃ সর্গঃ 11 ১১৭ | 

অনুবাদ 

ছেরাম! আমি স্বকীকস আত্মার জনা এত শোক করিনা, যেরূপ পিতা মভারাঁ- 

জের অন্য অতিশয় শোক করিতেছি, যেহেতু আমর] তাঁহার অনেক সন্তান, কিন্ত 

দেহ পরিহার করিয়! সুরলোকে গমন সময়ে তাহার নিকট আমর! কোন সন্তানই 
ছিলাম না, আমর তাহার শেষ সময়ের কর্তব্য কোন কর্্মই করিতে পাবিলাম ন1 

|| ২৪ 11 যেবাক্তি পুজ্রদিগের হইতে সেবা গুশ্রষা না! পাইয়া অমর লোকে 
গমন করেন, তিনিই অতিশয় শোচনীয় হয়েনঃ পিত। দশরথও সেই রূপ শোচনীয় 

হইয়াছেন, তশ্সিমিস্ত স্বাদ তাহার উদ্দেশে শোক করিভেছি || ২৫ ॥ যশস্বী ভরত 
এই বূপে পরম ছুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া! আত্মতত্ববিৎ 

ঞ্ীরামচন্দ্র ভাছাঁকে অনেক প্রকারে আশ্বীনিত করিলেন || ২৬ || তখন নগর- 

বাসী বহুবিধ,লোক সকলেই শ্রীরামের এই আশ্বাস বাকা শ্রবণ করিয়া মনে করি- 

লেন যে রখ্ুনাথ বুঝি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইলেন ।। ২৭ ॥ 

ইতি চতুর্বরিংশতি সাহআ্ম বাল্মীকীয় রামায়ণ সংহিভাঁয় অযোধ্যাকাণ্ডে 
ভরত বাক্য নামে সপ্তদশোত্তর একশতঃ সর্গঃ সমাপনঃ || ১১৭ || 

জপ 0০600 - 
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উদ্বিজন্তে যথ। সর্পাৎ তথৈবানৃতিকাজ্জনাৎ | 
ধর্ম; সত্যপরে৷ লোকে মুলং ধর্মান্ুু সত্যতা |1 ১৩ | 
সত্যমেবেশ্বরে! লোকে সত্যে শ্রীর্নিয়তং স্থিতা | 

সর্ববং সত্যপ্রতিষ্ঠানং তম্মাৎ সত্যপরো! ভবে || ১৪ || 
একঃ পালয়তে লোকানেকঃ পালয়তে কুলং | 
মজ্জত্যেকো হি নরকে এক, স্বর্গে মহীয়তে || ১৫ || 
সোহহং পিতুর্নিয়োগং তং কিমর্থং নান্ুপালয়ে । 
সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যঃ সত্যেনান্মি বশীকৃতঃ || ১৬ || 

নৈব লোভান্ন মোহাছা নশপ্যজ্ভানসমন্থিতঃ | 

সেতৃং সত্যন্ত ভে্স্যামি গুরুং সত্যপ্রতিশ্রবং || ১৭ || 
অসত্যসদ্ধন্ত সতশ্চলন্যাস্থিরচেতসঃ | 

নৈব দেব! ন পিতরঃ প্রায়ন্তে ইতি নঃ শ্রন্তং || ১৮ | 

অনুবাদ। 

যেমন লৌকেরা সর্প হইতে উদ্বিগ্ন হয়, তেমনি মিথ্যা বাদী লোক হইতেও 
লোৌকে উদ্বিগ্ন হইক্্] থাকে, লোক সমাজে সত্যই পরম ধর্পা, সতাতাই ধর্নের মুল 
স্বরূপ জীবিবে ॥ ১৩ ॥ জগতে ঈশ্বর সত, লক্ষ্মী নিরন্তর সত্যেতেই অবস্থান 
করিতেছেন, সত্যোরপ্রতিষ্ঠা সকলেই করিয়] থাকে; অতএব সত্য পরায়ণ হওয়া 
সকলেরই উচিত | ১৪. 1 কোন ব/ক্তি বনুজনপদ প্রতি পালন করিতেছে, 

ফেছ বা আপনার কুলরক্ষ। ফরিতেছে,কেহ বা ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতেছে, 

কোন জন ব| স্বর্সলোকে মাননীগ্ন'হইতৈছে 1 ১৫ || অতএব আমি পিতাঁর 

নিয়োগ ফেন মা প্রতিপর্থলন করিব, আমি সভ্য পরায়ণ পিতার মতা বচন প্রতি- 

পালন নিশ্চয় করিব ইহা স্থির করিয়াছি, এবং আমি পিতার নিকট সত্যে বন্ধ হউ- 

স্ীছি।। ১৬ 1) আমি লোভেরও পরতন্ত্র নহি, মোঁছেরও বশ্পীভুত নহি, এবং 

'আপনিও নিতান্ত অজ্ঞান নহ্ছি, অতএব সত পরায়ণ পিত। ধে সতোর সেতু 
সংগঠন করিয়াছেন, আমি কি তাহা ভেদ করিতে পারি?।1| ১৭: ॥ আমরা 
গুনিয়াছি। যে স্কুল জাত ব্যক্তি যদি সত্য পালনে যত্রশীল না হইয়া, চঞ্চল 
স্বভাব হয় ও 'তাছার অন্তঃকরণের স্থিরত| না থাকে, তবে তাহার উপর রর 

পিভৃলোৌক কি দ্বেবলৌক কেছই কখন লন্ষ্ট নছেন || ১৮ || 
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ত্যক্ষ্যে ধর্্মমহং ক্ষাত্রমধর্মমং ধর্মসংজ্ভিতং | 

ক্ষুদ্রন্শিংসৈর্ল ন্ৈশ্চ সেবিতং পাপকর্ম্মাতিঃ || ১৯ || 
প্রত্যক্ষমেব ধর্মং হি সত্যং পশ্টাম্যহত স্বয়ং | 

চেতঃ স্থক্কৃতিনাং যত্র রঘূণাং রমতে সদ || ২০ || 

কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্পরধাধ্য যঃ। 
অনৃতং জিহ্বয়৷ চাহ ত্রিবিধং কর্মপাঁতকং || ২১ | 
ভূতিং কীর্তিং বশো লঙ্ষমীং পুরুষঃ প্রার্থযত্বিহ | 
স্বর্গার্থমনুরুদ্ধশ্চ সত্যমেৰ বছেশ সদ] 1 ২২ || 

অশ্রেয়োহনাধ্যমেতদৈ যন্সাং বোধিতবাঁনসি | 
অস্থর্্যমহিতৈর্বাক্যৈস্ত মিদং ভদ্র কুর্বিবিতি |) ২৩ || 
কথং হাহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ | 

তরতন্ত করিব্যখমি বচে। হিত্বা গুরোর্বচঃ || ২৪ | 

অনুবাদ । 

আমি ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। নিষ্ুর স্বভাব লুক্ধপ্রকৃতি 

ক্ষুদ্র লোৌকদিগের পরিসেবিত ধর্ম নাম ধারী কি অধর্টের আরাধনা করিব 2 

॥ ১৯ ॥॥ আমি স্বয়ং সতাকে প্রত্যক্ষ ধশ্মরূপে দেখিতেছি, যে সত্যধর্দে 

রগ্থুবংশীয় স্তুকৃতশালী মহাভাগগণের চিত্ত সতত আনন্দিত হয়।। ২০ | 

মনে মনে পাপাচরণের অবধারণ, দেহ দ্বারা পাপের অন্ুষ্ঠান ও জিল্বাদ্বার( 

মিথা| বাক্য প্রয়োগ, এই তিন প্রকার পাপকে কর্ম জন্য পাঁতক কহে || ২১ 11 

পুরুষ মাত্রেই ইহচোকে যশ, শশ্ব্ধ্য লক্ষী কীর্তিলাভ করিবার জন্য প্রার্থন!1 
করুক না কেন; কিন্ত পরকালে সদ্ঠাতি লাভ প্রত্যাশার বসন্বদ হইয়া! সর্বদ] 

সভ্যকথা ব্যবহার করিবেক ॥ ২২ ॥ রেভ্রাভ ভরত! বনগমনে আমার 

অমঙ্গল হইবে, এই' কথা দ্বার! তুমি আমাঁকে বৌঞ্চিত করিতেছ ভাল, পিতৃ 
নিদেশ পালনরূপ দ্বর্গ সাধনের বিরোধী হইয়| তুমি এই অহিভকর বাক্য দ্বার! 
অন্বর্গয কার্ধয সেবন কর বলিতেছ।। ২৩ ॥| বল দেখি এই পিতার অনুজ্ঞাত 

বনবাঁস, যাঁহ। আমি তাঁহার নিকট স্বীকাঁর করিরাঁছিঃ এক্ষণে পিতৃবাঁক্ পরিত্যাগ 
করিয়] ভরভের বাক্য কি প্রকারে প্রতিপাঁল করিব ॥ ২৪ ॥| 

[ ৯২ ] 



৭৩০ রামায়ণৎ্। [১১৮তি,সর্গ। 

স্থির ময়। প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞ পিতুরগ্রুতঃ 

প্রন্নউমানস! দেবী কৈকেয়ী চাভবত্তদ। || ২৫ || 
বন্দবাসং বনেয়ং তু শুচির্নিয়তমীনসঃ| 
পুষ্পমূলফ লৈর্বন্যৈঃ পিতুন্ দেবাংস্চ তর্পয়ন্।| ২৬ | 
অনষ্টপঞ্চবর্গেহহং লোকযাত্রাপ্রবর্তকঃ। 
অক্ষুদ্রঃ সাবধানশ্চ কাঁধ্য। কাধ্যং বিচা্য চ1) ২৭ | 

কর্্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তৃব্যং কর্ম যচ্ছভং | 
অগ্রির্বাযুশ্চ সোমস্চ কর্মণঃ ফলমন্্তে || ২৮ | 
শতং ক্রতৃনামাজত্য দেবরাজেো দিবঙ্গতঃ | 
তপাংস্থাযগ্রাণি চাঙ্কায় দিবং যাঁতা মহর্ষয়ঃ || ২৯ || 

পিতামহাঁঃ পুর্বতরাশ্চ তেষাং শুভানি কর্াণি বহুনি কৃত্বা। । 
জিত্ব। তপোভিঃ পরমঞ্চ লোকঙ্গতাঃ প্রজানাঞ্চ হিভানি কুত্বা ||৩০।| 

অনুবাদ | 

আঁমি পিতার সম্ম,খে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়। যখন এই স্থির প্রতিজ্ঞ! করিলাম 
তখন মাত] কৈকেম়ী দেবী মনে মনে নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন |॥ ২৫ | 
অতএব অমি শুদ্ধ ত্বতাবে মনকে সংযত করিয়! বনবাসে বসতি করিবঃ বিবিধ 

বন্য ফল মুল ও কুসুম দ্বার। দেব লোকের ও পিভৃলোকের তর্পণ করিব, তাহাতে 

সন্দেহ নাঁই।। ২৬ ॥ যাহ লোক যাত্রা প্রবর্তক হয় এমন পঞ্চবর্গ বিধানের 
অন্ষপ্ঠান করিব, কোন হানি করিব ন], কর্তব্য] কর্তব্যের বিচার করিয় সাবধানে 

অক্ষুন্ধ চিন্তে অবস্থান করিব || ২৭ ॥ এই কর্ণমভূমিতে জন্মলাভ করিয়া যাহা শুত 
কণ্ম তাহাই করা উচিত, কেনন] অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে ও নিশানাথ,রূপে সেই কর্দের 
ফল ভোগ হুইয়। থাকে) ২৮ ॥| দেবরাজ ইন্দ্র এই কর্মভূমিতে এক শত অশ্ব 

মেধ যজ্ঞ মমাঁপন করিয়! ক্বর্গের অধিপতি হইয়াছেন, ও মহর্ষি সকলে অতি কঠোর 
ভপম্ঠঞার অনুষ্ঠান করিয়া প্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ পিতামহ প্রভৃতি 

পুর্ব্ব পুরুষের অনেকানেক শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়! ও প্রজাগণের হিত 
সাধন করিয়া তপ্ববলে গরম. লোক জয় করতঃ ভাহাদিগের স্বর্গে গমন 

হইয়াছে | ৩৪ ॥ 



১১৮তি,সর্গ: |] অধষোধ্যাকাণ্ড । ৭৩১ 

ধর্মেরতাঃ সৎ্পুরুষৈঃ সমেতা 
স্তেজস্বিনে দানগুণপ্রধানাঃ | 

অহিংসক। ৰীতমলাশ্চ লোকে 

: ভবন্তি পুজ্যা সুনয়ঃ প্রজানাং || ৩১ | 

সত্যঞ্চ ধর্ম্ঞ্চ পরাক্রমঞ্চ 
ভূতানুকম্পাঁং প্রিরবাদিতাঞ্চ | 

দ্বিজাতিদেবাতিথিপুজনঞ্চ 

পন্থানমাহুক্িদিবন্ধ সন্ভঃ || ৩২ || 

ইত্যার্ধে রামায়ণে অধোধ্যণকাঁণ্ডে সত্যপ্রশংস। 

নাঁম অষ্টাদশোত্তরশততমঃ সর্গঃ || ১১৮ || 

অনুবাদ । 

ধাহর। একান্ত ধন্ম পরায়ণ, সতত সাধুলোঁকের সহিত মিলিত, দীপ্তিশাঁলী, 
অতিশয় দীনশক্তি সম্পন্ন, হিংসারত্তি রহিত ও নিষ্পাপ প্রকৃতি হয়েন, সেই 
সকল মুনিগণ ইহলোকে প্রজাদিগের সম্বন্ধে পুজনীয় হয়েন॥ ৩১ 1 সত্যানুষ্ঠান, 
ধর্মাাচরণ, পরাক্রম গ্রকাশ, জীবে দয়! বিতরণ, সকলের প্রতি প্রিয়বাকা কথন, 

ব্রাহ্মণ দেবত। ও অতিথির পুজ1 করণ, এই সকলকে সাঁধুলোঁকের! স্বর্গগমনের পথ 

বলিয়] বর্ণন করিয়াছেন | ১৩২ | 

ইতি চতুর্ববিংশতি সাহত্র বাশ্মীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযোধ্যাকাণ্ডে, 
সত্য প্রশংসা নামে একশতঃ অষ্টাদশ সর্গঃ সমাপন্হ || ১১৮ ॥ 



2৩২ রামায়ণৎ । [১১৯তি,সগঃ | 

নবদশশততমঃ সর্গ:। 
রামস্ বচনং শ্রতত্বা বশিল্ঠঃ প্রত্যুবাঁচ হ। 

জাঁবালিরপি জানাতি লোকস্তাস্ত গতাগতিং || ১ || 

নিবস্তয়িতুকামস্ত ত্বামেতদ্বাক্যমুক্তবান। 
ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে || ২।! 

সর্বং সলিলমেবাসীদ্বসুধা যেন নির্মিত | 
ততঃ সমভবছুক্ষ। স্বয়্ত,বিষুররব্যয়ঃ || ৩ 
স বরাহেহথ ভূত্বেমমুজ্জহার বনুন্ধরাঁং | 

অস্থজচ্চ জগৎ সব্ঘং সচরাচরমব্যয়ং || ৪ | 

আকাশপ্রভবে। ব্রহ্মা শাশ্বতে! নিত্যমব্যয়ঃ | 

তম্মান্মরীচিঃ সংজজ্জে মরীচেঃ কশ্ঠপঃ সুতঃ | ৫ || 
ততঃ পধ্যায়সগেণ বিবন্বানস্থজন্মনুং | 

মনোর্দশস্ত পুক্রেষু ইক্ষাকুর্ঘন্মুতো বরঃ || ৬ | 

গ্রীরাঁমচন্দ্রের এই বাঁক শ্রবণ করিয়া ৰশিষ্ঠ মুনি তীছকে বলিতে লাগিলেন 

জাবালি খবিও লোকের সদ্গাতি অবগত আছেন অর্থাৎ যাহাতে জীবের 

সদ্দীতি হয় তাহ। জীনেন।। ১ || হে লোক নাথ গ্রারাম ! আপনাকে বন- 

গমনের অধ্যবষীয় হইতে নিরুত্ত করিবার জন্যই জাবালি তোমাকে প্ররোচন। দিয়] 

এই সকল কথ| বলিয়াছেন, কি প্রকারে এই ভূমগুলের সমুত্পত্তি হইয়াছে 

আমি তোমাকে তাহ। বলিতেছি আপনি মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ করুন্ || ২ || 
প্রথমতঃ সকলি জলময় ছিল, সেই জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়, তাহ1 হইতে 

অব্যয় পরমণআ্1 বিষণ ব্রহ্মারূপে সন্ভ্ুত হয়েন|॥ ৩ ॥| সেই বিষু বরাহ রূপ 

ধারণ করিয়া এই ভূমগ্ডলকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিলেন, সেই অব্যয় পুরুষই 
সচরাচর এই জগৎ ল্ঞ্ি 'করিলেন ॥ 8 || ব্রহ্মা আকাঁশ হইতে জন্সিলেন, 

অর্থাৎ আকাশ শরীরী ব্রহ্ম, আকাশ শব্দে এ পরমাত্ম] বিষু, তীহা হইতে ব্রহ্ম 
জন্মিলেন, তিনি চিরস্থায়ী, নিত্য, তাহার ক্ষয়নাউ, তীহ। হইতে মরীচি জন্ম গ্রহণ 

| করিলেন, সেই নরীচির সন্তান, কশ্যপ |॥ ৫ |॥॥ অনন্তর তিনি পর্যায় ক্রমে 
(স্যবি করিতে গ্রথমতঃ সুর্ষে;র স্থষ্টি করেন, সুর্ধ্য হইতে বৈবস্বত মন্ধ জন্সিলেন 

মন্গুর দশ সন্তান, তন্মধ্যে ইঙ্গমীকু ধর্মাতঃ নর্বাপেক্ষা প্রধান হয়েন, 1 ৬ | 



১১৯তি,সর্গঃ || অযোধ্যাকা ৫1 ৭৩৩ 

যন্তেয়ং প্রথমং দত্ব। সমৃদ্ধা মন্ুনা মহী | 
তমিক্ষাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বজং || ৭|| 

ইন্পকোরথ পুজ্রোহভূৎ কুক্ষিরিত্যেব নঃ শ্রন্তং | 
কুক্ষিতন্ত মহারাজে। বিকুক্ষিরূদপদ্যত || ৮11 

বিকুক্ষেস্ত মহীতেজ। রেণুঃ পুভ্রো ব্যজায়ত। 

রেণোঃ পুষ্যোহথ পুষ্যাচ্চ অনরণ্যে। ব্যজায়ত || ৯ || 

নানারৃষ্টিভয়ং তল্মিন ন ছুর্ভিক্ষং সতাং বরে | 

অনরণ্যে মহণভাগে বভূবুর্নপি তক্করাঃ || ১০ | 
অনরণ্যান্সহারাঁজঃ পুরুর্নাম ব্যজায়ত | 
পৃথোরপি মহারাজক্তিশক্কুরুদপদ্যত || ৯১ | 
ন সত্যবাক্ গ্রাশিহিতঃ সশরীরে। দিবঙ্গতঃ | 

ত্রিশল্কৃতে। মহারাজো খুন্ধমীরো। ব্যজায়ত | ১২| 

অনুবাদ। 

মন্থু প্রথমতঃ যে ইক্ষাকুকে এই অবনীমণ্ডল গুদাঁন করেন, সেই ইন্দীকু প্রথমতঃ 
অযোধ্যায় রাজ! হয়েন, তাহাকে আপনাদিগের পুর্ববপুরুষ বলিয়] আপনি বিদ্দিত 
হউন্ || ৭ || আনরা শুনিয়াছি কিঞ্চিৎ কাল পরে ইন্ছাকুর কুক্ষি নামে এক 

সন্তান জন্মে, তশপরে কুক্ষির সন্তান মহারাজ বিকুক্ষি উৎপন্ন হইলেন | ৮ ॥ 
বিকুক্ষি রাজার রেণু নাঁষে মহাতেজন্বী এক সন্তান জন্ম গ্রহরণ করেন, রেণুর সন্তান 
পুধ্য, অনন্তর অনরণ্য নামে পুষ্যের তনয় হয় ৯ 11 সাঁধূতম মহাভাগ 

অনরণা নৃপতি তখন ধর্মত রাজ্য পালন করেন, ভৎকাঁলে তাহার রাজ্যে 
অন বৃষ্টির ভয়ছিল না, লোকে দুর্ভিক্ষ ছিল না, এবং তক্করোর দৌরাত্মা ছিল না, 
|| ১০ || অনরণ্য নৃপতি হইতে পৃখুনামে মহারাজ জন্ম গ্রহণ করেন, পৃথুর 
সন্তান মহারাজ] ত্রিশঙ্ক, উৎ্পন্গ হয়েন।। ১১ ॥॥ সেই ত্রিশঙ্ু সত্যবাদী, প্রজা 
গণের হিতসাধনে তৎপর মহারাজ! ত্রিশঙ্ক, সশূরাঁরে,স্বর্গপুরে গমন করিয়াছিলেন 
সেই ত্রিশঙ্ক হইতে মহারাজা ধুন্ধুমার জন্ম এ্রহছণ করেন) ৯২ | 



1৩৪ | রামায়ণৎ । | ১১৯তি, সর্গঃ 

ধুদ্ধুমারান্মহাপ্রাজ্ছে। যুবনাশ্ে। ব্যজায়ত। 

যুবনাশ্বাম্রহারাজে। মান্ধাতা চোদপদ্যত || ১৩ | 
মান্ধাতুশ্চ মহাতেজা? স্ুুসন্ধিরূদপদ্যত | 
নুসন্ধেরথ পুজ্রৌ দৌ ধৃতসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ || ১৪ || 
যশস্বী ধৃতসন্ধেস্ত ভরতো রাঁঘবাঁভবৎ | 

অসিতো নাম জজ্ঞেছখ ভরতাত স্থমহারথঃ 11 ১৫ || 

যস্ত তে প্রতিরাজাঁন উদপদ্যন্ত শত্রবঃ | 

হৈহয়াস্তালজভ্বধশ্চ সর্ষে চ শশবিন্দবহ || ১৬ | 

প্রতিযুধ্য স তৈরুদ্ধে বিননাঁশ নহীপতিঃ। 
দ্বেচান্ত ভাঁ্যে গর্ভিণ্যাবিতি তত্র স্ম নঃ শ্রন্তং || ১৭ || 
তন্ত শ্রেষ্ঠা তু মহিবী যাঁসৌ কন্যৈৰ দুষিত | 
গরেণ নাক্বা কালিন্দী অসিতে স্বর্গতে সতি || ১৮ || 

অনুবাদ 

ুন্ধুমীর হইতে মহারাজ? যুবনাশ্ব জন্মিলেন, যুবনাশ্ব হইতে মহারাজ] মান্ধীতা। 
উৎপন্ন হয়েন॥ ১৩ || মাঁন্ধাভার সন্তান মহাঁতেজস্থী স্তুসন্ধি হইলেন, অনন্তর 
স্ুসন্ধির দুই সন্তান উত্পন্ন হয়, একের নাম ধতসন্ধি, দ্বিতীয়ের নাম প্রসেনজিৎ 
|| ১৪ || হে শ্রীরামচন্দ্র! ভরত নামে ধতসন্ধি রাজার অতি যশন্বী এক সন্তান 

উৎপন্ন হয়, অনন্তর অতি মহারথ অসিত নামে ভরত রাঁজার এক পুজ্র জন্মে, মতা- 
স্তরে এ অসিতের এক নাম বাহক ॥ ১৫ ॥ সেই অসিত রাজ! প্রতিপক্ষ শশবিন্দু 
বংশ ছৈহয় ভীলজজ্ৰ প্রভৃতি শত্রদিগের সহিত ষতগ্রাম করিয়াছিলেন 11 ১৬ || 
তিনি এই সকল শত্রু পক্ষীয় রাজা দিগের সহিত সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিতে 
করিতে শক্র হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, আমর শুনিয়াছিলাম তখন তাহার ছুই 
পত্বী গর্ভবতী ছিলেন।| ১৭ || অনিতরাজা স্বর্গ গমন করিলে পর তাহার 
প্রিয়তম] প্রথমাঁনহিষী কন্যা বস্থাতেই গর দ্বারা ছুষিত। হইলেন অর্থাৎ গরশক্চে 

বিষ, তাহার ব্বপত্ধী বিষ তক্ষণ করাইয়াছিলেন॥ ১৮ | 



১১৯তি,সর্গঃ।| অযষোধ্যাকাণ্ডঃ | ০৩৫ 

অথধিস্তত্র ধর্ম্মীত্বা বভুবাতিরতো মুনি 
তার্গবশ্যবনে! নাম হিমবন্তমুপাতরিতঃ || ১৯ || 
তযুষিং চাভূযপাগম্য কালিন্দী সাভ্যবাদরৎ | 
স তামত্যবদদ্ধিপ্রো বরেচ্ছুং পুজজন্মনি ॥| ২০ || 
ততঃ সা গৃহমাগম্য পুভ্রৎ দেবী ব্যজায়ত। 
সহ তেন গরেণৈব ততোঁহসৌ সগরোইতবত | ২১ | 

নগরশ্গপি ধর্মাতআা যঃ সমুদ্রমখানরহ 1 
দুষ্ট কপিলৰূপেণ যত্রাস্ত তনয়া হতাঃ || ২২ | 
অসমঞ্জান্ত পুজো হভূৎ্ সগরস্তেতি নঃ শ্রতং | 

জীবনেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মরূৎ | ২৩|! 
পুজৌহসমঞ্জীসশ্চাসীদংশুমানিতি বিশ্রুতঃ |. 
দিলীপৌহংশুমতঃ পুভ্রে। দিলীপাঁচ্চ ভগারথঃ | ২৪ | 

অনুবাদ | 

অনন্তর ধর্ম পরায়ণ ভৃগু সন্তান চ্যবন নামে মুনি, যিনি হিমাঁচল অবলম্বন 
করিয়াছিলেন || ১৯ || সেই মুনি সঙ্গিধানে সমাগত? হইয়! কালিন্দী প্রণাম 

অতিবাদন করিলেন, পুক্র কামনায় বর প্রার্থিনী কালিন্দীকে ব্রাহ্মণ কুমার চাবন 

মুনি হিত বাকা বলিলেন ॥ ২০ || অনন্তর কাঁলিন্দী দেবী গৃছে আগমন করিয়। 
এক পুত্র প্রসব করিলেন, যেহেতু সেই গর মুক্ষিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, অতএব 

তিনি সগর নামে বিখ্যাত রাজ1 হইলেন ॥ ২১ ॥ খর্মাশীল সগর রাজা 

যেখানে সাগর খনন করা ইয়াছিলেন, সেখাঁনে কপিল মুন্সি সগর নৃপতির ঘফ্টিসহত্্ 
সন্তানকে অবলোকন করিয়া নিপাঁত করেন, || ২২ ॥ হে শ্রীরাম! আমর] 
শুনিয়াছি, সেই সর রাজার অসমঞ্তা নামে পুক্র জন্মে, সেই পুত্র অতিশয় 

পাপখচরণ পরায়ণ ছিল বলিয়! পিত! জীবিতাবস্থাতেই তাহাকে ছুরীকরণ করিয়া 

দেন।॥ ২৩ ॥॥ অসনাঞ্জার পুল্র ত্রিভুবন- বিখ্যাত, অংশুমান, অংশুসানের পুত্র 

দিলীপ, দিলীপের পুক্র ভগীরথ ॥ ২৪ || 



৭৩১৬ রামায়ণং 1 [১১৯তিঃসর্গ:| 

তগীরথা* ককুৎস্থশ্চ কাকুতস্থোহনি যতঃ স্মৃতঃ | 

ককুৎস্থস্তু পুজ্রোহভূদ্রঘুধ্যেনাসি রাঁঘবঃ || ২৫ || 
রঘোস্ত পুভ্রস্তেজস্বী প্রর্দ্ধঃ পুরুষাদকঃ | 
কল্মাবপাদঃ স.পুরাদপরাদ্ধে। ব্যনীনশত || ২৬ || 
কল্াবপাদপুভ্রোহভূৎ খনিত্রশ্চেতি বিশ্রুতঃ | 
যে! বৈ দৈবেন বিধিনা সসৈন্যে ব্যনশঙু পুরা || ২৭ || 

খনিত্রস্ত চ পুভ্রোইভুচ্ছ,রঃ শ্রীমণন্ সুদর্শনঃ | 
সুদর্শনাদগিবণন্তম্মাদথ চ শীভ্রগঃ || ২৮ || 
শীভ্রগহ্য মরুঃ পুজ্রো মরোঃ পুভ্রঃ প্শুশ্রুবঃ | 
প্রশুশ্রুবস্ পুত্রোহ্ভূদ্বরীষ ইতি শ্রুতং || ২৯| 
অস্বরীবস্তয পুজো হভুন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ | 
নহুষন্ত তু নাভাগঃ পুজঃ পরমধার্ত্মিকঃ || ৩০ || 

অনুবাদ । 

তগীরথ হইতে ককুতস্থের উদ্ভব হয়, যে জনা আপনার] কাঁকুৎস্থ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন, সেই ককুৎস্থ মহাশয়ের পুর রঘু, সেই রগ্বুবংশে আপনার জন্ম বলিয়া 
আপনি রঘ্বুনাথ নাম ধারণ করিয়াছেন | ২৫ 11 গ্রভাবসম্পন্ন কম্সাষপাদ নামে 

'রঘুর সন্তান জন্সিলেন, তিনি বদ্ধ দশায় অতিশয় প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন 

বলিয়! প্রকৃতি মণ্ডল তাহাকে পুর হইতে বহিষ্কুভ করিয়| বিনাশ করিয়ীছিলেন 

॥ ২৬ ॥ কল্মাষপাদের খনিত্র নামে এক পুত্র জম্মেঃ তিনি পুর্ববকালে বিখ্যাত 
রাজ। ছিলেন, যখহার প্রতি একান্ত প্রতিকার প্রবেশিত করেন অর্থাৎ তিনি 

টব বিধিদ্বারা হত হয়েন,। ২৭ ॥| খনিজ্জের যে সন্তান, তাঁহার নাম জুদর্শন, 
তিনি অতিশয় শর, সুশ্রীক ও বিনীত ছিলেন, সুদর্শনের স্ুম্থ অগ্রিবর্ণ, অগ্রি- 
বর্ণের পুত্র শীত্রগ।| ২৮ || শীত্রগের স্থুত মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রব। প্রশ্ড 

শরুবের পুঞ্রের নাম অস্বরীষ, অন্বরাঁষ ক্ষিতীশ অতিশয় স্থুবিখাত ছিলেন || ২৯. 

অন্বরীঘ রাঁজার নহুষ নাম্ এক কুমার জন্মে, তিনি একান্ত সভা পরাণ 
ছিলেন। নহুষের প্ুক্্ নাতাগ, নাভাগ রাজা পরম খার্টিক ছিলেন।। ৩০ |) 



১১৯ত, সর্গঃ |] অধোধ্যাকাণ্ড: ৷ ৩৭ 

অজশ্চ নাভাগন্থৃতঃ পৃথুশ্রীঃ পৃথিবীপতিঃ 
অজন্তাপি চ ধর্মাআা রাজ। দশরথঃ সুতঃ || ৩১ | 

ত্য জ্যের্ঠোহসি দারাদে। রাম ইত্যতিবিশ্রন্তঃ | 
বুধ্যস্ব সর্ববং বোদ্ধব্যং রাজপুজ্র মহাযশাঃ || ৩২ || 

ইক্ষাকুণাং হি সর্ধেষাং রাজা তবতি পুর্র্বজঃ | 
সত্ব রাজোইভিবিচ্যস্ব পূর্বজে! হাসি রাঘৰ || ৩৩ || 

স রাঁঘবেমং কুলবংশমাঁত্মনঃ সনাতনং নাদ্য বিহাভুমহসি | 
প্রতৃতরত্রামনুশাীধি মেদিনীং সমৃদ্ধরাষ্ট্রীং পিভৃবন্মহাঁষশাঁঃ || ৩৪ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ইক্ষীকুবংশকীর্তনং 
নাম নবদশশততমঃ সর্গঃ || ১১৯ || 

অনুবাদ | 

_ নাঁভীগ ভূপতির ধরা পালন শক্তিক স্ুশোভন শ্ীসম্পন্ন অজ নাঁমে এক সন্তান 

জন্মে, অব্জের সন্তান মহায্ম! ধর্ম পরায়ণ ঘশরথ, যে দশরথের জ্োন্ত সন্তান 

আপনি রাম নামে অ্রিভুবন বিগণিত হইয়াঁছ।। ৩১ || হে মহাঁযশম্ী রাজ. 

নন্দন ! আঁর আঁমি কত বুঝাইব আপনি সমুদয়ই বিদিত আছেন! ৩২ ॥ ইঙ্গাকু 
বংশের রীতিই এই আছে যে পিভার প্রথম পুত্রই রাজাভার গ্রহণ করিয়। থাকেন, 
হে রদ্ুনাথ! তুনিও রাঁজাদশরথের প্রথম সন্তান, অত্রএব ব্রাজ্যতাঁর গ্রহণ করুণ 
অর্থাৎ আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হছউন,1| ৩৩ ॥ ছে রুবংশীয় শুর! আপনি 
স্বীয় কুল মর্যাঁদ! রক্ষা করুন এই সনাতন নিভ্য ধন্ম বিধানের আপনি অন্যথা 
করিতে যোগ্য হইবেন না,এরাজভ্রী॥কি পরিত্যাগ কর] উচিত 1 আপনি পিতার নায় 
যশোরাঁশি বিস্তার করিয়] অতিদমৃদ্ধি শালিনী রত্বগত্র 1 রি মেদিনীকে প্রতিপালন 
করিতে থাকুন ।। ৩৪ || 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহত্র্/ বাল্মীকীয় রামায়গ সংহিতা য় অযোধ্যাকাণ্ডে 

ইন্্ীকু বংশ বর্ণন নামে উনবিংশাধিক শতঃ তমঃ স্গঃ মমাপনঃ || ১১৯ | 

[ ৯৩ ] 



1৩৮ রামায়ণৎ ৷ | ১২০৩, সর্গ, 

বিংশতিশততম্নঃ সর্গঃ | 

বশিশ্ঠন্ত তদ। রামমুক্তা রাজপুরোহিতঃ | 
অব্রবীদ্ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরস্বচঃ || ১ 
পুরুষন্তেহ জাতন্ত ভবন্তি গুরবন্ত্ররঃ |. 
আচার্য্য শ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ তে ত্রয়ঃ।| ২ || 

পিত। হোেনং জনয়তি মাতা সম্বর্ধয়ত্যপি | 
প্রজ্ঞাং দদাতি চাঁচাধ্যন্তন্মাৎ স গুরুরুচ্যতে || ৩॥ 
স তেহহং পিতুরাচাধ্যস্তব চৈব মহাঁছ্যুতে | 
মম ত্বং বচনং কুর্ধবন নাতিক্রামেঃ সতাঙ্গতিং || ৪ || 

ইম। হি তাঃ পরিবদঃ শ্রেণয়শ্চ সমাগতাঃ | 

এষ পুন্র সতাং ধর্ম্ো নাঁতিক্রীমেঃ সতীক্গতিং || ৫ || 
বদ্ধায়। ধর্মমশীলায়। মাতুরহ্থসি লজ্জিতুং | 
তস্ান্ত বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তস্ব সদ্দাতিং || ৬ | 

অনুবাদ। 

রাজকুল পুরোহিত বশিঠসুনি প্রীরামচন্দ্রকে পুর্কবোক্ত কথা সমুদায় বলিয়| 

তখুন পুনর্ক।র খর্্দার্থ পরিপুর্ণ অপর কতিপয় বাঁক্য বলিতে লাগিলের্ন। ১ || 
পুরুষ মাত্র অবনী তলে অবতীর্ণ হইঞ্জে পর তাহাকে তিন জনকে গুরু স্বীকার 
করিতে হয়, ছে শ্রীরামচক্দ্র; তিনের বিভাগ এই যে এক আচার্য্য, দ্বিতীয় পিত! 

তৃতীয় গুরু মাত] ॥ ২ ॥ পিত! পুভ্রকে জন্ম দেন,মাত1 তাঁহাকে পরি বর্ধিত করেন, 
এবং আঁচার্ধয তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দেন, যেহেতু আচার্াজ্ঞান শিক্ষা! দেন অতএব 

তাঁহার নাম মুখ্য গুরু হয়।| ৩।। হে তেজস্বিন! আমি তোঁমাঁর এবং তোঁমার পিতাঁর 
সেইআঁচার্য্য, অতএব বদি তুমি আমার বাঁকযের অনুষ্ঠান কর তাহাতে তোমার 
কখন সাধুদিগের পথকে অতি ক্রম কর] হইবেক ন1 || ৪ || হেপুত্র! এই সেই 
সভ]1 সেই সকল সমাজিক সমাঁগত হইয়াছেন, আমি যাহা বলিলাম সাধুদিগের 
ধর্মাই এই, ইহাতে সাঁধুদ্িগের চরিত্রকে অতিক্রম কর] হয় না। €& 1 তোমার 
ধর্মাশীল1 ব্্ধা জননীর জন্য. কিঞ্চিৎ লজ্জিত হওয়া উচিত হয়, মাতার 

ব(ক্য প্রতি পালন কারয়। মাতৃ লঙ্] রক্ষা! কর» ভাতে তোমার নাধুচরিত্রকে 

অতিক্রম কর] উচিত হয় না| ৬ || | 



১২০, অর্সঃ।] অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৭৩৯ 

ভরতন্ত বচঃ কুর্বন যাঁচমখনন্ত রাঘব । 

আত্মানং নাতিবর্তন্ব সত্যধন্মপরায়ণ || ৭ || 
এবমুক্তঃ গুমধুরং গুরুণ রাঘবঃ স্বয়ং | 

প্রত্যুবাচ তথাসীনং বশিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ || ৮ | 

মাতাপিতৃষু যদ্ৃত্তং সম্যক কুর্বন্তি মানবাঃ | 
ন স্বপ্রতিকরং তাভ্যাঁং মাত্রা পিত্রা চ যত্রূতং || ৯ || 

তথাঁশনপ্রদানেন শয়নাচ্ছাঁদনেন চ। 
নিত্যঞ্চ প্রিয়বদেন তথ। সম্বদ্ধীনেন চ || ১০ || 

স হি রাজ! দশরথঃ পিতা-জনয্িতা মম | 

প্রতিজ্ঞাতং ময় ত্য ন কাধ্যং বাক্যমন্যথা || ১১ | 
এবমুক্তে তু রামেণ ভরতস্তদনন্তরং | 

উবাচ বিপুলোরস্কঃ সুতং পরমছ্ুর্মানীঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

ছে সত্য ধর্ম পরাঁয়ণ রঘুতনয়! ভরত আপনার নিকট সকাঁতরে যাঁছ। 
যাঁচএ| করিতেছেন, আঁপনি সে কথ| অঙ্গীকার করুন্ তদতিক্ষম জনা আপনি 
দোঁষভাগী হইবেন না॥ ৭ ॥ পুরুষোত্তম প্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষটদেবের 
এই স্ুমধুর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়] তথায়, স্খাসীন সুনিকে বলিতে লাণি- 

লেন।। ৮ ॥ হে গুরে] ! সকল মন্গুষাই উত্তন রূপে পিত1 মাতার চরিতের অস্থকরণ 

করিতে পাঁরে, কিন্তু তাঁহার! উভয়ে পুত্রের প্রতি যেরূপ আচরণ করেন, কোন 

ক্রমেই মন্তুযা আগান! আপনি তাহার প্রতিকার ক্লুরিতে পারেন] || ৯ 1 

অশন বসন শয়নাদি প্রদান দ্বার] ও সতত প্রিয় বচন প্রয়োগ দ্বারা এবং লালন 

পালন বর্ঘান দ্বারা ।। ১০ 1) সেই রাঁজাদশরথ আমার পিত। এবং জন্মদাত। 

হয়েন, আমি তীহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কথ! সে কথ] কি অন্যথা করিতে 

পারি 1 ১১ ॥ আরামচন্দ্র এই কথ বলিতলে পর বিশাল হদয় হরত পরম 
£দুখিতান্তঃকরণে সুমন্ত্র লারথিকে বলিলেন ১৯২ || 



৭8০, রামায়ণৎ। [ ১২৩, সর্গঃ। 

ইহ মে স্থগ্ডিলে শীন্্রং ক্রিয়তাং সংস্তরঃ কুশৈঃ। 
আধ্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যাঁমি যারন্মে ন প্রসীদতি || ১৬ || 
অনাহারে নিরালোকে! খনহীনে। যথালন:| 

শয়ে পুরন্তাচ্ছালায়াং যাবন্ন প্রতিযাস্ততি || ১৪ | 

স তুরামমতিপ্রেক্ষ্য তরতস্থ নুদ্ুর্্মনাঃ | 
কৃশান্তরৈরুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্তৃণা স্বয়ং || ১৫ || 
তমুবাঁচ মহাতেজা রামে। রাজধ্িনন্দনঃ | 
কি মাং তরত কুর্ববাণং তাঁত প্রত্যপবেক্ষ্যসি || ১৬ || 
ব্রাঙ্মণো হোফপার্খেন শয়নস্ত পুরন্দহেত | 
ন তু মুদ্ধীভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে || ১৭ || 
উত্তিষ্ রাজশার্দ.ল হিত্বৈতদ্দারুণং ব্রতং | 

অধযোধ্যাং গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং কুরু সত্যং পিতুর্ববচঃ || ১৮ || 

অন্থুবাদ। 

হে স্ুমন্ত্র ! অভি সন্বর এই স্থলে কুশাসন বিছাইয়1 দাও, আনি আঁর্ধ্য মছাঁশয়কে 

ভাহাঁতে উপবেশন করাই যে পরাস্ত উনি আমার প্রতি প্রসন্ন.না হয়েন।। ১৩ ॥| 
আঁমি অনাহায়ে নিরানন্দে নির্ঘন অলস লোকের ন্যায় রশ্ুনীথের কুটারের পুরে। 
ভাগে ধূলি শয্যায় শয়ন করি, যে পর্যন্ত বনবাসের অধ্যবসায় হইতে নিরন্ত হুইয়| 

শ্রীরাম ভবন গ্রভি গমন ন| করেন || ১৪11 নিতান্ত ছর্ঘনায় মান ভরত ভ্রীরামচক্দ্রের 
গ্রতি দৃর্টিপাঁৎ করিয়! কুশাস্তরণ দ্বারা উপস্থান পুর্ব্রক স্বয়ং ভূমিতে আন্তরণ 
করিলেন।। ১৫ 1| রাজর্ষি কুমার মহাঁতেজন্থী শ্রীরামচন্ত্র ভরতকে বলিলেন 
ছে তাঁত তরত! আঁমাঁকে অন্থপযুক্ত আঁচরণ করিতে অন্থরোধ করিতেছ তুমি কি 

আমাকে প্রত্যবায় ভাগী করিবে । ১৬ ॥ ব্রাঙ্গণ যদি এক পার্থে শয়ন করিয়া 
খাঁকে তবে সে পুরী দগ্ধকরে, কিন্ত রাজাদিগের প্রতুযপ্বশনে এপ্রকার বিধি নহে 
॥ ১৭ || অতএব ছেরাজপ্রবর। গাত্োথীন কর, এই ছুক্কর ব্রত পরিতাগ 

'করিয় সত্ব অযোধায় গমন কর। ও পিভার বাক্যকে সভাকর || ১৮ ॥ 



১২০, সর্গঃ |] অযোধ্যাকাঙঃ 1] শ৪১ 

ময় যথানি সন্দিষউন্তথ। ভরত ঘতুঘন। 
অন্ুপালর ধর্প্েণ প্রজাঃ স্থেষ্টা ইব প্রজাঃ || ১৯ || 
আঁসীনস্তেবং ভরতঃ পৌরজানপদং জনং 
উবাচ সর্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্ধ্যং নানুযাঁচথ || ২০ || 
তে তমুচুর্মহাআনং পৌরজানপদা জনা: | 

তরতং বাম্পরক্তাক্ষং রামান্ুুনয়বিহ্বলং || »১ | 
অভিজানীমঃ কাঁকুৎস্থং সত্যধর্ম্মপরায়ণং | 
বক্তুং ন শরুমঃ শ্নেহান্নহি নঃ শ্রোষ্যতে বচঃ (| ২২ || 

পিতুরেষ মহাভাগে বচনং পরিপালয়ন্ । 
ন গুৰণাং ন মাতৃণাং ন তব শ্রোতুমিচ্ছতি || ২৩ || 

অতো ন শর্ুমো। হেনং ব্যাবর্তয়িতুমঞ্জসা। 
ধৃতিমন্তং স্থিতং সত্যে রামং দয়িতবান্ধবং || ২৪ | 

অনুবাদ 

হে ভরত! আমি তোমাকে যাহ! আদেশ করিতেছি স্বীয় মনোঁমত সন্তান 
গণের নায় প্রযত্ব সহকারে ধর্ম পথে প্রজাদিগের প্রতি পালন কর।॥ ১৯ ॥ 

ভরত এই রূপে উপবিষ্ট থাকিয়। চতুর্দিক অবলোকন পুর্বক পুরজনগণকে বলি- 
লেন, কি তোঁমর] কেহই ষে আর্য মহাশয়ের নিকট অযোধ্যা! গমনার্থ যাঁচঞ1| করি 

ভেছন]11| ২০ ॥ পুরবাঁনি জনের! বাম্পাকুলিত. লোহিত বর্ণ নয়ন মহাঝ্মা! তরতকে 
রামচক্দ্রের অন্ুনয় বিষয়ে একান্ত কাতর দেখিয়] বলিলেন 1 ২১ আমর। শ্রীরাঁম- 
চন্দ্রকে নিতান্ত সত্যধর্ম পরায়ণ বলির] জানি+ অতএব স্নেহ বশতঃ তাহাকে কোন 
কথা বলিতে পাঁরিতেচ্ছি নাঃ যেছেতু আমর] অন্থরোধ করিলেও আমাদিগের কথ! 
গুনিবেন না] হ২ ॥| এই মহাঁত্ব! শ্রীরাম কেবল পিতার বাঁক্যই প্রতিপালন 
করিবেন, ইনি কি গুরু দিগের কথ! কিমাত্ গণের কথ। কি তোমার কথা কিছুই 
শুনিতে ইচ্ছ। করিভেছেন না| ২৩ || এই জন্যই আমরা সহস] শুারামকে 

বনবামের অধ্যবসায় হইতে নিব্রত্ত করিতে পারিলাম ন।, রঘুনাথ একান্ত ধৈর্য্য- 

শালী, ত্য পরায়ণ ও বন্ধু বাঁ্ধবের প্রতি নিতান্ত অস্থ্রক্ত হয়েন || ২৪ ॥ 



৭8২. রাষমায়ণৎ্ । [ ১২০ত, সর্গঃ | 

নৈব শক্যশ্চালরিতুং সত্যাৎ সত্যপরায়ণং। 
হিমবানিবৰ শৈলেন্দ্রে। বায়ুন। দ্রমবৈরিণ। || ২৫|| 

ইত্যার্ষে রামারণে অযোধ্যাকাণ্ডে তরতপ্রত্যুপুবেশে। 
নাম বিংশতিশততমঃ সর্গঃ | ১২১ || 

অনুবাদ । 

সত্য পরায়ণ শ্ীরামচক্দ্রকে কেহই সত্য হইতে বিচদলিত করিতে পারিল ন! 

কেন ন] মহীরুহ ভগ্ক গ্রভগন ধেমন শৈলবর হিমাচলকে চালিত করিতে পারে 
ন। তাহারন্যায় শ্রীরামচন্দ্রও অচাল্য হইয়ীছেন ॥ ২৫ || 

ইতি চতুর্বিংশ্তি সাহজ্ময বাল্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যকাঁণে 
তরতের প্রত্যাপবেশন নাঁমে বিংশত্যধিক শততমঃ সর্গঃ সমাঁপনঃ || ১২০ || 

পপ 00. ০0০0 .. 



১২১ত, সর্গঃ| ] অযোধ্যাকাওঃ ৷ ৭8৩ 

একবিংশতিশততমঃ সর্গঠ | 
পৌরাঁগাং তু বচঃ শ্রুত্থ। রাঘবঃ পৌরবগুসলঃ | 
প্রহ্ষমতুলং লেতে প্রহ্ৃউশ্চেদমত্রবী || ১।| 
বেদবেদাঙ্গবিদ্ুষাং ব্রাঙ্মণানাং তপন্থিনাং | 
উপপনঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং জ্ঞানচক্ষষাং || ২| 
সর্ববজ্ঞানাং কুতজ্ঞানাং পুজ্যানামন্ুদৈবতং | 
সত্যযুক্তপ্চ যুক্তপ্চ ধর্মমযুক্তং বিশেষতঃ || ৩ || 
পিত্রা নঃ পুভ্রবৎ তাঁত রক্ষিতানাং প্রযত্ুতঃ| 
পৌরাণাঁং নৃপভক্তানাঁমেতত স্বসদৃশং বচঃ || ৪ || 
পুনরুক্তং ব্রবীমি ত্বাং ভরত প্রতিগম্যতাং। 
ইহাবশ্যং হি বন্তব্যং প্রতিজ্ঞাং রক্ষতা ময়! || ৫ || 
শাপিতঃ খলসি ময়! কিমর্ধমবলম্বসে | 

সম্যগৃচুরিমে সর্ব সুহৃদে! নো হিতৈবিণঃ || ৬ গ 

অনুবাদ | 

পৌরজীন পদ বৎসল শ্রীরাম গ্রকৃতি মণ্ডলের বচন পরম্পর| শ্রবণে অসীন 
আনন্দ লাভ করিলেন, এবং প্রমু'দিতান্তঃ করণে এই কথ। বলিতে লাগিলেন 

| ১ || বেদ বেদান্তবেত্ত। তপমা। পরায়ণ জ্ঞান নয়ন ব্রাহ্মণ গণ যাহ! বলেন 

তাহ! যুক্তি যুক্তও বটে, এবং ফলিতে তাহাই ফলে॥ ২ ॥ খাঁছার! 

মর্কজ্ঞ, যাহার] কৃতজ্ঞ, ও ধাহারণ গুজনীয় হয়েন বিশেষতঃ তাঁহাদিগের বাক্য সত্য 

পরিপূর্ণ, যুক্তি যুক্ত, ও ধর্পোপদেশ সঙ্ক লিভ. হয়॥ ৩ | রে ভ্রাতর্ভরত ! 
আমাঁদিগের পিতা! প্রাণপণে পুলের ন্যায় প্রজাগণের প্রতি পাঁলন করিয়াছেন 
স্থুতরাং সমস্ত প্রকৃতি মণ্ডলই নৃপতি তক্ত, তবে তীঁছারা আপনাদ্িগের যেন 
বল] উচিত তোমাকে তাহাই বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥ তূথাপি রে ভরত ! আঁমি 

তোমাকে পুনর্বার বলিতেছি, তুমি ভবন প্রতি গমন কর, পিতারসতা পালন করি- 

বার জন্য এই কানন মধ্যে আমি অবশা বাঁস করিব সন্দেহ নাই || ৫ ॥ আমি 
তোমাকে শাঁপিত বাক্য কহিলাম, তথাপি তুমি কি জন্য আমাঁকে অবলম্বন করি- 
তেছ? আঁমাদিগের মঙ্লেচ্ছ, সুহৎ বন্ধু, বান্ধব গণ নকলেই তাল কথ। 
ফলিলেন|| ৬ | | 



৭188 | রাবায়ণৎ। [ ১২১ত, নর্গঃ 

কিমম্মাতস্তে গরিক্রিশ্ত, তরত প্রতিগম্যতাঁং | 
মহাণবঃ শোয়িতুং ভৰেচ্ছক্ে। নদীপতি2 || ৭|| 
বিন্ব্যো। ৰা বসুধাকীর্ণঃ শক্যশ্গলয়িতুং ক্ষিতেঃ। 
অহং তু শাননং রীর দ করিষ্যেনৃতং পিতুঃ || ৮ || 
এতচ্চ প্রতিজানামি সত্যেন চ শপাম্যহং। 

এতচ্চৈবোতয়ং শ্রত্বা সম্যক্ সক্পন্থ রাঘব || ৯ || 
এবং তদ্বচনৎ শ্রত্বা ভরতঃ পার্থিবাঅজঃ | 

বিবর্ণবদনে! ভূত্বা। পরন্দৈন্যমুপাশতঃ || ১০ | 
স দর্ভপয়নাঁৎ তম্মাছুত্থায় ভরতস্তদ্বা। 
উপস্পৃশ্টোদকং বীরো বাক্যমেতদ্ধাচ হ || ১১ || 

শৃখন্ত মে পরিষদো মন্ত্রিণো মাতরস্তথা | 

অনুরক্তাশ্চ নুহদঃ পৌরজানপদাস্তথা || ১২ | 

অনুবাদ | 

ছে তরত! তুমি কেন আঁর বুথ] আমাদিগকে ক্রেশ দাও, এখান হইতে প্রতি 
গমন কর, নদনদী নাঁয়ক মৃহাষমুদ্র কি কখন শুক হইতে পারে ?1| ১ 1 হছে 
বীর! বরং অশেষ দেশ সঙ্ক,ল বিন্বাচলকেও অচল! হইতে চাঁলন করিতে পাঁরি 
কিন্ত আমি কখনই পিতার শাসনকে অন্যথা! করিতে পারিনা 1 ৮ 11 আমি 
ইন্থাও গ্তিজ| করিতেছি, ঘে.সতা দ্বার! ভৌমাঁকে শাপ দিলাঁষ, ছে বীর! এই 
উভয় বিধ শাখ শ্রবণ, করিয়।, যাহ! ভাল হয় তাহার অনুষ্ঠান কর।॥ ৯ ॥ 
হৃপতি নম্দন ভরত? রামচক্রের এই বাক্য আবণ করিয়া অভিশয় দীন ভাঁবাপন্ন 
হত্ইলেন,ভাছীর বদন কম্বল বিবর্ণ হইয়াগেল || ১০ ॥ তখন বীরবর ভরত সেই 
কুশাসনহইতে উত্থিত হইয়া জলম্পর্ম পূর্বক এই কথ! বন্সিতে লাশিলেন || ১১ | 
ছে সাবাজেকগণ! ও মক্্রিগণ!. ও মাতাগণ! ও অন্গ্রতগণ 1 ও; বন্ধু বাঙ্ধব 

'্বজগগণ! এবং প্লুরুষগণ!' আপনারা মকলে শ্রবণ করিলেন 1 ১২ ॥ 



১২১তি,সর্গঃ11 অযোধ্যাকাণ্ডঃ। ৭৪৫ 

ভবস্ভিআ্োত্তমিচ্ছামি নর্বৈরেব বিশেষতঃ 

বিশুদ্ধিং দাতুমিচ্ছামি গরিতন্তাস্ত কর্মণণঃ || ১৩ | 

নরাজ্যং পিতরং যাচে নান্ুশৌচামি মাতরং | 

অধধ্যং পরমধর্নাজ্ঞং নাবজানামি রাঘবং || ১৪ |) 

যদি ত্ববশ্তং বস্তব্যং কর্তব্যং বচনং পিতৃ 

অহমেতানি বহস্তাঁমি বর্ষাণাহ চতুর্দশ || ১৫ || 

ধর্মাআা স তু তথ্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ| . 
উবাচ রামঃ সংপ্রেক্ষ্য পৌরজানপদং জনং || ১৬ || 

বিক্রীতমাঁহিতং দত্তং যত পত্র! জীবত। মম | 
তন্ন লঙ্ঘযিতৃং শক্যং ময়। বা ভরতেন বা || ১৭ | 

উপাধি নঁময়া কাধ্যে। বনবাসন্ত কুৎসিতঃ | 
অস্বায়। হগ্রতঃ শগুং পিত্রা মে স্ুরকতং স্বয়ং || ১৮|| 

অনুবাদ । 

বিশেষতঃ আমি ইচ্ছা! করিতেছি যে আঁপনীরা সকলে একথা শ্রবণ করিলেন, 

আঁমি এক্ষণে এই গর্থিত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছ! করিতেছি ॥ ১৩ || 

আঁমি পিতার নিকট রাজ্য চাই না, জননী কৈকেয়ীর প্রতিও শোক করি না; 

এবহ পরম ধর্ম পরাঁয়ণ আর্ধ শ্রীরঘুনীথকেও অবজ্ঞা করি না ১৪ |! 

কিন্তু যদি অবশ/ই বাঁ করিতে হয়, এবং পিতার বাক্যও পালন করিতে, হয়” 

তথাপিও আমি এই স্থানে এই চতুর্ঘশ বৎসর বাঁসকরিব || ১৫ ॥ ধর্ম্াত! 

শ্রীরাম ভ্রাত1 ভরতের এই যথার্থ কথায় বিশ্যিত হইয়। পুরজনগণের এবং জাঁনপ- 

দাঁদিগের প্রতি দু্টিপাঁত করতঃ বলিতে লাগিলেন || ১৬ || আমার পিত! জীবি- 

তাবস্থায় যাহ! বিক্রয় করিয়াছেম। যাহ নাস করিয়া গিক়্াছেন, যাহ? কাছাঁকে 
দাঁন করিয়াছেন, কিআমি কি ভরত কেহই তাহ! লঙ্ঘন করিতে'শক্ত হইব ন! 

॥ ১৭ ॥॥ পিতা মহাশয় ব্বয়ং আমাকে জননীর নমক্ষে বনবাঁস জনয 

ষে শাসন করিয়াছেন, সেই বন্বাঁষ বিষয়ের আমি অন্যথাচরণ কত্তিতে 

পারিব না| ১৮ | | 
[ ৯৪ ] 



৭৪৬ রামায়ণৎ। [১২১তি,সর্গ) 

জানামি ভরতং শাস্তং গুরুসৎকারকারিণং | 
সর্বমেবাত্র কল্যাণং গ্রত্যাশংসে মহাতনি || ১৯ | 

অনেন ধর্্মশীলেন বনাঁৎ, প্রত্যাগতোহপি সন । 
ভ্রাত্র। সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ11 ২* || 
ককতথণপি ময়াঙ্বায়াঃ কৈকেষ্যা বচনং প্রিয়ং | 
অন্ৃতাশ্মৌচয়ানেন পিতরং তং মহামতিং || ২১ 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোৌধ্যণকাণ্ডে ভরতানুশাসনং নাম 
একবিংশতিশততমঃ সর্গঃ || ১২১ | 

অনুবাদ | 

আমি জানি ভরত প্রশান্ত মুর্তি ও গর লোকের অর্চনা! কারী বটেম্ ফলতঃ 
এইট মাত! ভরতের প্রতি সকল মঙ্গলেরি আশংসা কর] যাইতে পারে || ১৯ ॥ 
আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হুইয়! এই ধর্মাশীল অন্ুজভ্রাতা ভরভের সহিত 

মিলিত খাকিয়! সসাগর] ধরা মগুলের আব্বতীয় পতি হুইয়1 সামাঙ্গা সম্তোগে 

কালযাপন করিব || ২০ || আমি কৈকেয়ী মাভাঠাকুরাপীরও প্রিয়বাক্য প্রতি 
পালন করিতেছি, অতএব ছে ভরত! তুমি আপন কর্তব্য কর্মের অন্ন্ঠান 
দ্বারা মহামতি পিতা মহাঁরাজাকে মিথ হইতে মুক্ত কর।| ২০ ॥ 

ইতি চতুর্বরিংশতি সাহআ বাল্পীকীয় রামায়ণ সংহিতায় অযৌধ্যাকাণ্ডে 
ভরভাম্থশসন নাঁমে একবিংশভিশততমঃ সগঃ সমাঁপনঃ || ১২১ 

প্প00-১৫-০০0-:১ 



১২২তি,সর্গঃ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! ৭84 

দ্বাবিংশতিশততমঃ সর্গঃ | 
অথাপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাভৃভ্যাং লোমহর্ষণং। 

বিস্মিতাঃ ষঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমবেতা মহর্ষরঃ ॥| ১ || 
গন্ধর্ববাঃ সমুনিগণাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ |. 
ভ্রাতরৌ তৌ মহাআআনৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে | ২ || 
ধন্যঃ স যস্ পুজো দো ধর্ন্মজ্ঞৌ সত্যবিক্রমৌ | 
শ্রত্বা বাং তাতসম্তাধাম্ুভাভ্যাঁং স্পৃহয়ামহে || ৩।| 

ততো মুনিগণাঃ বর্ষে দশগ্রীববধৈষিণঃ | 
তরতং রাজশার্দ, লম্চুন্তে খগতা বচঃ || ৪11 
কুলে জাত মহীপ্রাজ্ঞ মহার্ত মহাযশঃ 
গ্রাহাং রামক্য বচনং পিতরং যদ্যবেক্ষসে || ৫11 

তেনানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ। 
সত্যপ্রতিজ্ঞং কৈকেষ্যাঃ স্বরগস্থং পিতরঞ্চ তে || ৬।! 

অনন্তর অসীম তেজঃসম্পন্ন উতয় ভাতার পরস্পরে যেরূপ মিলন হইল, 

তদবলোকনে মহর্ষিগণ একেবারে লোমাঞ্চিত কলেবরে বিম্ময়াপক্ন হইলেন 

॥ ১ || কি গশ্থার্বাগণ, কিযুনিগণ» কি সিদ্ধ সমুহ, কি মহর্ধি বাহ, সকলেই 
রগ্বুবংশীয় সেই মহাত্মা! ভ্রাভগণের প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ২ ॥ সেই 
মহাক্সাই ধনা, সত্য পরায়ণ, বিক্রমশালী ধার্টিকবর এই সন্তান দ্বপর বাঁধাকে পিতৃ 
সম্বোধন করেন, এই ছুই বালকের পিতৃ বিষয়ক বাক্যালাপ শ্রবণ করিয়! উভয়কেই 

পরম স্পৃহনীয় বোধ হইতেছে || ৩।| অনন্তর মহর্বিগণ নকলে দশাননের নিধন 
মানসে আকাঁশতল গত হইয়! রাজকুমার ভরতকে দৈববাণী বজিতে লাগিলেন 
|| ৪ 1। হে মহাপ্রীজ্ঞ/! ছে লুচরিত ! হে বশোরাশী প্রকাশী কৃত দিংমণ্ডল ! নৃপ 
নন্দন ভরত! আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যদি পিতার অপেক্ষা 
করেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের উপযুক্ত উপদেশ বাঁক গ্রহণ করুন্।। ৫ | আমর] 
সকলে তোমার পিতার আদেশ পালন বিষয়ে স্ত্রীরামচন্দ্রকে খণশূন্য হইভে 
ইচ্ছা করিভেছি, এবং তোমার কৈকেরী জননীকে” ও হোঁমার স্বগগত পিভাকেও 

সভা প্রতিজ্ঞ করিতে রীসনা হইতে ছি!! & || 



18 রামায়ণৎ। [১২২তি,সর্গঃ | 

এতাবছুক্তা বচনং গন্বর্বাঃ সমহ্যরঃ। 

রাজর্ধর্চ তে যর্ষে তথা স্বাং স্বাং গতিঙ্গতাঃ || ৭ | 
হলাদিতস্তেন বাক্যেন শুভেন "শুভ দর্শনঃ | 
রামঃ সংস্ঞষ্টবৎ সর্বাংস্তানৃষীন্ প্রত্যপূজষৎ, || ৮ || 
অস্তগাত্রস্ত ভরতো। বাচ। নংসজ্জমানয়। | 

কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রা'ঘবং পুনরক্রবীৎ || ৯ | 
রাজধর্্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মমার্ধসংহিতং | 
কর্তুমর্থসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ পাঁবনং || ১০ || 
রক্ষিতুৎ স্থমহদ্রাজ্যমহমেকস্ত নোৎসহে। 

পৌরজানপদগ্চাপি রাজ্যে রঞ্জয়িতুৎ জনং || ১১ || 
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চ মিত্রাণি জুক্ৃদস্তথা | 
ত্বামেব প্রতিকাজ্জস্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ || ১২ || 

অনুবাদ | 

কি গন্র্ক সমূহ, কি মহর্ষিগণ, কি রাজর্ধি মণ্ডল, সকলেই ভরতকফে এই কথ 
'বলিষ। স্বত্ব গমনীয় স্থান প্র।গ্র হইলেন অর্থাৎ স্বপ্ব ধামে গমন করিলেন |॥ ৭ | 
শুভদর্শন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিতান্তঃকরণে লো 
মাঞ্চিত কলেবরে সেই সমুদয় খধিদিগের বচনের প্রতি সমাদর করিলেন ।। ৮ ॥ 
ভরত এই হৃদয় বিদারণ বাক্য দ্বার! অস্ত গাত্র ছইয়। কুতাঞ্লিপুটে গ্রারামচন্দ্রকে 
পুনর্ধ্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন | ৯ ॥| ছে কাকুৎস্থ প্রীরামচন্্র! আপনি 
কুলক্রমাগত অর্থকর এই রাকা তন্ত্রের তত্বাবধাঁন করতঃ আমাকে এবং আমার 
জননীকে পবিত্র করিতে যোগ্য হউন্1| ১০ ॥ আমি একাকী এই 
'খিস্তীর্ঘ রাঁজযতার রক্ষাকবিতে কোনমতেই সাহসী হইতে পারি না, আর রাজ্য 
মধে) লম্বায় প্রজ] মগুডলেরও মনোরঞ্তন করিভে শক্ত হইব লাঁ।। ১১ ।| 
যেরূপ কৃষকের) পর্যযন্যের অপেক্ষ! করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ, ও যুদ্ধ কুশল 
সৈন্যগণ, ও বয়স্ডগণ কি বন্ধু বাদ্ধীরগণ সকলেই, বেল আপনাকেই আকাংক্ষ! 
করিয়! রচিয়াছে 1) ১৯11 



১২২তির্গঃ।] . অযোধ্যাকাওঃ | ৭৪৯ 

ইদঞ্চ রাঁজ্যং ধর্ণ্মজ্ঞ সর্ঝং ত্বং প্রতিপদ্য হি। 
শক্তিমান ন হি কাকুতস্থ লোকম্ত পরিপালনে || ৯৩ || 
ইত্যুক্তা ন্যপতস্ভাঁতুঃ পাদয়োর্ডরতস্তদ! | 
ভূশমারাধয়ামাষ রামমের প্রিয়ষদঃ || ১৪ || 

তমক্কে ভরতং কৃত্বা রাঁমো বচনমব্রবীৎথ | 

স্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসগতিস্বনং || ১৫ || 

ইয়ং তে মাদুশী বুদ্ধিঃ স্বতাবা দ্বিনযা শ্রয়। । 
ভুশম্ুৎসহতে দেয়ং ত্রেলোক্যন্তাপি রক্ষণে || ১৬ || 
শত্রন্তাবন্ বায়োশ্চ যমতত বরুণন্ত চ |. 

দোনব্য চ পুথিব্যাশ্চ রাজন বৃত্তমিদং শৃধু || ১৭ || 
চতুরে বার্ষিকান্ মাঁসান্ যথা শক্রোহভিবর্ষতি | 
পরিহারৈস্তথা রাষ্্রমভিববেজ্জনাধিপঃ || ১৮ | 

অনুবাদ 

হেধর্দমাত্মন্ কাকুতস্থ! এই সমস্ত রাজা গ্রতিপাঁলনের ভাঁর আপনি গ্রহণ 
করুন, আমি একাকী প্রজীগণের গ্রতিপালনে নমর্থ হইব না ১৩ ॥ তখন 
রাজকুমার ভরত এই কথা বলিয়! জো ভাত শ্রীরামচন্দ্রের পাদ পদ্মযুগলেে 

নিপতিত হইলেন, এবং প্রিয়বাঁকা দ্বার] রামচন্দ্রের অতিশয় রূপ আরাধন। করিতে 

লাগিলেন || ১৪ || তখন শ্রীরাম শাম শোভাশালী, নলিন দল সমান নয় 
যুগল, মত্তহংসগতি স্থুন্বর সম্পন্ন সউরতকে ক্রোড়ে লইয়! এই কথা বলিলেন 
| ১৫ || ছে ভরত! স্বতাঁ বশতঃ! তোমার ষে বিনয় সম্পন্গ বুদ্ধি উপস্থিত 

হইয়াছে, সেই ঘুদ্ধিবলে তুম ব্রিলোকের রক্ষণাঁবেক্ষণে 'সমর্থ হইবে সন্দেহ 
নাই) ১৬ || হেরাঁজন্ হে ভরত ! তুমি ইন্দ্রঃ চক্র, বায়ুঃ ব্রুপও সুর্যা ও পৃথিবী 
ইহ'ণাদিগের অংশভূত রাজ চরিত্র শ্রবণ করহ।॥ ১৭ || (য়রূপবর্ধীকালীন চারি 

মান দেবর বৃষ্টিষেক স্বার। ধরাদগুলকে ি্ক করিয়া থাকেন, সেই প্রকাঁর ভুমি 
পালও নানাবিধ উপায় দ্বার] স্বকীয় দেশে বর্ষণ করিবেন || ১৮ ॥ 



৫, রামায়ণৎ 1. [ ১২২তি,সর্মঃ | 

অক্টৌ মাসান্ যথাদিত্যন্তোরং হরতি রশ্মিতিঃ । 
এবং ধর্মেণ সঞ্চেয়ং তদাদিত্যাব্রতং স্মৃতং || ১৯ || 

প্রবিষ্ঃ সর্বভূতানি যথাচরতি মারুতঃ | 
চারেণৈবঞ্চরেদ্রাজ। স্মুতং তন্মারুতং ব্রতং || ২* | 

যথ। যমঃ প্রাপ্তকালঃ পরিয়দ্বেষেযা নিষচ্ছতি | 
এবং রাজ। বিনিশ্চিত্য সমে। হি স্যাঁৎ প্রিয়াপ্রিয়ে || ২১ || 

বরুণেব যথা পাশৈর্বদ্ধ এব হি দৃশ্ততে | 
এবং রাজ্ঞা নিষন্তব্যা দস্তবে। বারুপৈর্রতৈঃ || ২২।| 
পরিপুর্ণো যথা সোমো দুটো হলাদয়তে মন: 
এবং যশ্মিন্ প্রজা; সর্বা নিৰ্ 'তান্তচ্ছশিব্রতং | ২৩ | 
পৃথিবী সর্বভূতানি সমন্ধারয়তেহনিশং | 

স তখৈব গ্রজাঃ সর্ব ধারয়েৎ পৃথিবীপতিঃ || ২৪ || 

অনুবাদ 

সুর্যাদেব যে প্রকার কিরণ জাল বিস্তার করিয়া অইমাঁস ক্রমিক ভূমগ্ডলের 
রস আকর্ষণ করেন, সেইরূপ রাজাও আদিভ্োর নায় ব্রত ধারণ করিয়। ধর্মপথ 

সহকারে কর সঞ্চয় করিবেন || ১৯ || ষেপ্রকার সমীরণ সর্ঝত্র বিচরণ করতঃ 
সফলের প্রাণ রূপে বিচরণ করিতেছেন, সেইরূপ রাজ। চর দ্বার! সর্বত্রের 
সমাচার সতত অবগত হইবেন, ইহাকেই মারুতব্রত বলাযায়। ২০ 1 সময় 

প্রাপ্ত হইলেকি প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়কেই যম সংহাঁর করেন, সেইরূপ রাজ] 
কি প্রিয় কি অপ্রিয় উভয়েরই দোষ গুন পক্ষপাঁভ শৃন্য হইয়া সমান রূপে বিচার 
করিবেন।| ২১ || বরুণ যেরূপ অপরাধী বাক্তিকে পাশ দ্বার] বদ্ধ করিয়। 

রাখেন, তদ্রপ রাজ। বারণ ব্রভাবলম্বী হইয়! শত্রদিগকে সতত সংযত রাঁখিবেন 
॥ ২২ | যেরূপ সম্পূর্ণ মণ্ডল স্থধাংশুকে সন্দর্শন করিলে হৃদয় আনন্দ 
শ্রভাঁবে উচ্ছলিত হয়। সেইরূপ রাজাকে দড়ি করিলে নমুদয় প্রজ| তাঁদৃশী প্রীতি 

লাভ করে, ইহাকেই শশিব্রত কছে | ২৩ ॥ বস্ুমতী যেরূপ, এককালে সমুদয় 

প্রাণীকে নিরন্তর বহ্ম করিতেছেন, ভূমিপালও সেই প্রকার সমুদয় প্র্জীকে সঃ 
করিবেন ২৪ | 



১খভিসর্গ;/]  অযোধ্যাকাণ্ডঃ ॥ ৭৫৯ 

অমাত্যৈশ্চ সুবস্তিষ্চ বুদ্ধিমন্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ | 
পুর্ববং কা্যাণি সংস্মৃত্য সুসঞ্চিন্ত্য হি কারয়েও || ২৫ || 
চন্দ্রা্ঘপত্রমেলন্মীর্হিমবাংশ্চ পরিত্রজেহ | 
অতীয়া সাগরে! বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ |. ২৩ 11 
কামণঘ। যদ্দিব। লেশভাম্াত্রা তে যদিদং কৃতং। 

ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মণতৃব্ | ২৭ |! 
এবমক্তিতি বাক্যং তু ভরতে! রামমত্রবীৎ । 
তেজনাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনং || ২৮ 

ততোহথ রামস্ত পুনঃ কৃতাগুলিঃ স বাম্পকণ্ঠো ভরতো মহান 

অলন্ধকাঁমঃ স বভূব ছুঃখিতঃ প্রগহা পাঁদৌ শিরসা মহীগতঃ || ২৯11 

ইত্যার্ধে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতবিসর্জনং নাম 
ঘাবিংশতিশততমঃ সর্নঃ || ১২২ | 

অনুবাদ । 

রাজা, অমাতাগণ, বন্ধু বাদ্ধবগণ, ও লুবুদ্ধি সম্পন্ন [মন্ত্রিগণ ইহণীদিগের 

সহিত অগ্রে কার্ষোর অবধারণ করিয়া! ও উত্তম রূপে বিচার করিয়! কোন কর্ম 

করিতে অনুমতি করিবেন || ২৫ | চক্দ্রমার মনোমোহিনী শোভ]1 যদি 

অপগত হয়; হিমালয় পর্বত যদি স্বস্থাঁন হইতে বিচলিত হয়, সয়দ্র বদি আঁপন 
বেল। ভূমিকে অতিক্রম করে, তথাপি আমি পিতার অন্ুমতি পালনে পরাংযুখ 

হইবনা॥। ২৬ || কোঁন কাঁমন। বশতই হউক বাঁ লোভ বশঙই হউক তোমার 

জননী যে এই রূপ ব্যবহার করিয্াছেন, তুমি তাহ! কখন মনেও করিও না], .এবং 
জননীর প্রতি যেরূপ বাবছাঁর করিতে হয় তাহাঁই করিবে || ২৭ ॥ তেজে দিন 

মণির ন্যায়, দর্শনে শশধরের ন্যায় শ্ীরামচক্দ্র তাহার বাফাকে ভরত বে আজ] 
বলিয়] অঙ্গীকার করিিলন || ২৮ || তদনস্তর ভরত কৃতাঞ্রলিপুটে বাম্পাকু- 

নিত কে মহা প্রীরামচজ্দ্রের পাদপক্লান্বয় গ্রহণ করিয়! আপন অভিলাষ ল্যুলিক্ধ 

ন1 ছওয়াতে মহীভলে নম্তক দ্বার! লুমান হইয়া পুনর্বার অতিশয় ছঃখিত 

হইলেন, || ২৯ ॥ | 

” ইতি চরতুর্বিংশতি লাহজ্য-বাকীকীয় বাধায় সংহিতায় অযোধ্যাকাতডে 
"ভরত বিসজ্জন নামে দ্বাবিংশতিশতঙমঃ সর্গঃ সমাপৰঃ || ১২২৪ 



৭৫২ রামায়ণৎ ! 1১২৩তি;সর্গঃ। 

ব্রয়োবিংশতিশততমঃ সর্গঃ | 
রামস্ত ভরতং দৃষ্টা শিরসা পাদয়োর্গতং। 
অপানর্পখদ্রতং কিঞ্চিদ্বাঙ্পপর্ষযাকুলেক্ষণঃ || ১ 
ততঃ পাঁদৌ হি সংস্পৃশ্ত ভরতো ন্যপতৎ ক্ষিতৌ | 

রুদন্নতিতরাগার্তঃ কুলাদৃক্ষ ইব চ্যুতঃ || ২ || 
সসর্প ইব মেদিন্যাং শোকবাম্পপরিপ্রুতঃ। 
অচেষ্টতো! মুহ্ছদর্শন্ঃ সর্বতঃ সুন্বরং রুদন্ || ৩।! 
মাতরশ্চন্ত তাঃ সর্ববাঃ সীতা চ জনকাঁত্মজা | 

অরুদংস্তস্ত কারুণ্যদ্বাম্পপ্রশ্রব পের্শ,খৈহ || ৪ || 
সযোধশ্রেণিনিগমঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতঃ | 

তন্মিন মুহূর্তে ছুঃখার্তঃ সর্ধবঃ প্ররুদিতো৷ জনঃ || ৫1 
অপি পুষ্পপ্রমোক্ষেণ সর্ববাঃ প্ররুদিতা লতাঃ | 
নরাণাং কিং পুনঃ স্নেহাম্মনো। যেষাঁং হি মানুষং || ৬ || 

অনুবাদ। 

; শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে আঁপন পাঁদপম্মে নিপতিত দেখিয়া বাষ্প পরিপুর্ণ নয়নে 
স্বরিত গ্রমনে তথ] হইতে কিঞ্চিৎ অপন্যত হইলেন ১ 1 অনন্তপ্ন ভরত 

গ্রামের পাদছ্য় স্পর্শ করিয়া অতিশয় অশ্রগ্যখে সকীতরে, নদীকুলস্থিত উন্স. 
লিত.রক্ষ্রে ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন |॥ ২ | ভরত শোকাশ্রু 

পরিপুর্ণ নয়নে যেন মেদিনীমধো প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন, অতি দীনভাঁবে ব্সুম্বরে 
রোদন.করিছে করিতে চতুর্দিকে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন | -৩ 11 ভর” 
তের, তত্বাবধারক সকল-ও মাঁড়ুগণ এবং জনকনন্দিনী সীতাদেবীও ভরের প্রতি 
কার্য বশতঃ বাম্পপারিপু্ী বদলে রোদন করিতে লাগিলেন || ৪'॥: 'কি'যৌঁ্বাঁ-, 
গণকি অধা। পক ময়ুহ$রি পুয়োহিতনিকর সকলেই: সেই সময়ে - একান্ত গুঃখিষ্ত 
হইয়া উঠ্চেঃরে .রোদন করিতে লাগিল || ৫ 1 অধিক কি বলিব সেজময় 
তত্রতা..লমুদ্যয় লতামগুলও নেক্রনীর- সমান. প্রস্থনে সমূহ বর্ষ দ্বায়ঃ এরা দ' 

করিয়াছিল, . সচেতন মন্গযা' সকল যে-ক্সেছে রোদন. করিকে 'তাছাতাপ্জা। 
শ্র্য কি? ৬ ॥ | 



১২৩৩, সর্গঃ | ] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! ৭৫৩ 

ভরতং বা্পপুর্ণাক্ষং মৈহাদাগতবিক্রবঃ | 
গাড়মাশ্লিব্য ছুঃখার্তং রামে। বচনমব্রবীহ্ || ৭ || 
সাধুঃ পধ্যাপ্তমেতাবণ্ সাধু বাচ্পো নিগৃহৃতাং | 
শোকার্তান্ সাঁধবেক্ষাম্মান্ সাধিতঃ প্রতির্গম্যতাঁং || ৮ | 
নত্বাং শরোম্যহং দরটুমেবস্ত,তং নৃপাতজং | 
শেোকভারসমাক্রান্তং সীদতীব হি মে মনঃ || ৯ || 

শাপিতোহসি ময়া বীর সীতর লক্ষমণেন চ। 
ন চ তাঁমভিভাষেয়ং যদ্যযোধ্যণং ন গচ্ছসি || ১০ || 
এবমুক্তস্ত ভরতঃ প্রমুজ্যাশ্রহছুতং মুখং | 

ুর্বযুক্তা প্রসীদেতি রাঘবং স ততোহত্রবীৎ || ১১ 
অলং শঞ্ডেন যাশ্তাঁমি যদ্যেবং পরিতপ্যসে । 
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্ধ্যাং তব প্রভো || ১২ || 

অনুবাদ । 
পীরামচন্দ্র স্েহ হেতু ব্যাকুলিতান্তঃকরণে একান্তহুঃখিত, বাষ্পপুর্ণ লোঁচন, 

ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়] এই কথ! বলিলেন || ৭ ॥ রেতরত! তুমি 
যাঁদুশ সাধুতা প্রকাশ করিয়়াছ তাহ! যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে উত্তমরূপে নেত্রজল 
নিগ্রহ কর, আমরা শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিঃ আমাদিগের প্রতি সদ্বাবহার 
করতঃ এখাঁন হইতে ন্বচ্ছন্দে রাঁ্রধানীতে প্রতিগমন করহা। ৮ 1 তুনি রাজ 
নন্দন আমি আর তোমার এতাদুশ ক্রেশ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, 

ফেনন জামার মানল শৌকভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়াছে অর্থাৎ অবসন্গ হইভেছে 
॥ ৯ || হে বীরাবতাঁর ভরত! আমি, সীতা ও লক্ষণ আমর! সকলেই: 

ভোমাঁকে এই অভিশম্পাঁৎ প্রদান করিলাঁষ যদি তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন ন 
কর, তাছ! হইলে আঁমর1 আর কখন তোমার সহিত আলাপ করিব না॥ ১০ || 

ভরত প্রীরামচন্ত্র কর্তৃক উক্ত এই কথায় কৃত হইয়] ভীঁগন নেতজল পুর্ন বদন 
মার্জন করিতেন, অনন্তর গ্তথমতঃ রত্ুমাথ প্রলন্গ হউন্ বলিয়া, বক্তব্য কথ| বলিতে 
লাগিলেন ॥ ১১ || ছেরখুনাঁথ! শাপ দিবার প্রয়োজন নাই, যদি আপনি 
এমন পরিভাপগ্রস্ত ছইন্দেন তবে আমি অযোধ্যায় খনন করিব, হে পরতো]: 

আমি ম্বকীয় প্রাণ দিয়াও আপনার প্রিক্কাস্ষ্ঠান করিবা। ১২ || 
[ ৯৪ ] 



৭৫8 রামায়ণ [ ১২৩তঃসর্গ;। 

গমিষ্যে সর্বথাষোধ্যাং মাতৃভিঃ সহ রাঘব । 
প্রকর্ষন্ মহতীং সেনাং কিন্ত বিজ্ঞাপয়ামি তে || ১৩।। 
অপি স্মরিষ্যসীম্ষাকোর্নাসধন্ধানন পশ্রিয়ং। 
ধারয়স্থেতি ধর্মাজ সময়ং স খলু প্রভো || ১৪ | 
স প্রস্র$তরো রাঁমে। ভরতং পমনৌত্সুকৎ। 

সান্তৃযিত্বা শুভৈর্বাক্যৈস্তথেত্যভিদধে পুনঃ || ১৫ | 
এতন্মিনন্তরে শিষ্যাঃ শরভঙ্গস্ ধীমতঃ | 
উপায়নমন্তপ্রাপ্তা গৃহীত্ব। কুশপাছুকে 1 ১৬ | 

মুনেন্ত কুশলং স্পৃর্টী। নিবেদ্য জুমহাতনঃ | 

রাঘব£ প্রতিজগ্রাহ তে উভে কুশপাছুকে || ১৭ | 
তে গৃহীত্বা তু ভরত পাছুকে মুনিনাহৃতে। 

রাঘবস্থাশু পাদাত্যামদদৎ কুশপাছুকে 11 ১৮)। 

অনুবাঁদ। 

ছে য়ঘুবীর! আমি মাভৃগণ মমভিব্যাহারে অবশ্যাবশা অযোধায় গমন 
“করিব, এবং এই মছত্ সৈনাদলকেও সমতিব্যাহারে লইয়। যাইব, কিন্ত আপনাকে 
“বিজাপন করিডেছি।| ১৩ 1 হে ধাশ্িকবর প্রতে!! আপনি ইন্ষমাকুবংশের 

'াজজ্ী যে আমার নিকট ন্যাস করিয়া রাখিলেন, ইহা! স্মরণ করিবেন, এবং 

গ্রতিজ্ঞাত সময় মনে করিয়া রাখিবেন অনাথা না হয়।। ১৪8 1 প্ীরামচন্দ্ 
'দ্বরভকে প্রতি গ্মনোদ/ত দেখিয়। অতিশয় আহ্লার্দিত হইলেন, ও পুনর্কবার 
ছিতকর বাঁক্যছার সান্তুন| করিয়। বলিলেন তুমি যাহ! বলিলে তাহাই হইবে 
'অন)খ] হইবে ন||॥ ১৫ ॥| উতয়ে এইরূপ কথোপ কথন হইতেছে ইতাবসত্রে 
স্রুদ্ধি সম্পন্ন শরতঙ্গ মুনির শিষযগণ কুশময় পাুকাদ্বয় উপঢোৌকন লইয়া! তথায় 

উপস্থিত হইল || ১৬ 11 রাম মহাত্া! শরতঙ্গ মুনির কুশল সন্বাদ জিজ্ঞাস] 

করিয়া সেই কুশময় পাদুকাছয়,গ্রেহগ করিলেন || ১৭. || 'ভরভ শরওজ মলির 

শিষ্াগরপ কর্তৃক আনীত সেই ফুশময় গাছুকাদ্বস্ গ্রহণ করিয়! ঞীরামচক্সের -পাদ- 
ঈপ যুগলে পরিধাপর করাইলেন | £৮ ॥ 
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অব্রবীচ্চ তদা বাঁক্যং জনৌঘৈঃ পরিবারিতঃ | 
বশির্ঠো বাক্যকুশলো দৈন্যং হ্্ষগণ বর্দয়ন।॥ ১৯ || 
অধিরোপ্যার্ধ্য পাদাভ্যামিমে গুহীঘ পাছুকে। 
এতে হি দর্বলোকস্ত যৌগক্ষেমং করিষ্যতঃ || ২০ || 
সোহাঁধরোপ্য মহাঁতেজ1ঃ পাছুকে ব্যপরোপ্য চ। 
প্রীয়চ্ছত তদ। ধীমান্ ভরতায় মহাআনে || ২১ || 

ন পাকে তে ভরতঃ প্রতাপবান্ স্বয়ং গৃহাত্বা তু মুদ। ধ্তব্রতঃ। 
প্রদক্ষিণ চকার রাঁঘবঞ্চকার চৈবোত্তমনাগমুর্ধনি || ২২ || 
অথানু পূর্ব্যা প্রতিপূজ7 তং জনং গুন্ বশিষ্ঠপ্রভৃতীংস্তথানুগান্ 
ব্যনর্জ যদ্রাঘববংশবর্ধনঃ স্থিতঃ স্বধর্টে িমবানিবাঁচলঃ || ২৩|। 
তং মাঁতরো বাম্পনিকুদ্ধকণ্ডে ছুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ | 
স এব সর্ব্বা অভিবাদ্য মাতুরুদন্ কুটাং সংপ্রবিবেশ রাম || ২৪ | 

ইত্যার্ষে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ড কুশপাছকোপত্রহো 
নাম ভ্রয়োবিংশতিশততমঃ অর্গঃ || ১২৩ 

অনুবাদ | 
এমন সময়ে মদ্বত্তা মুশিরাজ বলিষ্ঠ জননস্রছে পরিরত হইয়! তহাদিগের তন 

ও আনন্দের বদ্ধি করতঃ এই কথ| বলিলেন ॥ ১৯ 1| হে মহাশয়! এই কুশময়ু 
পাদুকাযুগল পাদপছে পরিধান করিয়া! অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্, এই পাদুকা 

যাবতীয় লোকের যোগক্ষেম সম্পাদন ফরিবেক || ২০ 1 তখন মহাতেজদ্বী ' 
 খীমণন শ্রীরামচন্দ্র পাছুকাদ্ধয় পরিধান করতঃ পরে পদ 'ছইতে অবরৌোহথ 

করিয়! মহা ভরতকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ২১ 1 গ্রাভাঁপশালী- ট্রস্ত 
পরায়ণ তরত আনন্দিত হলে স্বয়ং ০সই পাছুকাদ্য় গ্রহণ করিলেন, এব 

শ্রীরানচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্কোভম মাতঙের শিরোভাগে পাডুকামুগল 
উথাপিত করিয়া] রাখিলেন || ২২ ॥ অনন্তর হিমালয় পর্রভের নাথ ব্বতর্ণে 
অবস্থিত রঘুবংশবর্ঘান জ্রীরাম যথাক্মে ভরভকে, বশিষ্ প্রভৃতি গুরুগাগকে 
ও অনুগত বাঁবতীষলোক দিগকে পুজ1 করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন 1 ২৩ | 
তখন জননীগণ বাম্পাকুলিতকণ্ঠ হইয়| ছুঃখে জ্লীরামচক্্রকে আনন্ত্রণ করিতে সমর্থ 
হইলেন নাঃ কেবল শ্রীরামই সকল মাতৃগণকে প্রণাম করিয়। রোদন করি 
করিতে কুটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ 14. | 

ঈতি চতুর্ধিংশেতি সাহজ্ৰা বান্মীকীয় রামায়ণ সংহিভায় অযোধাকাণ্ডে সুশ: 
পাছুক। গ্রণ নতম অয়োবিৎ শতিশত তম সর্গং সমপল্ঃ11 ১২৩ 7৭ 
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চতুর্বিংশতিশততমঃ সর্গঃ | 

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাছকে ভরতন্তদা | 
আঁরুরোহ রথং হুউঃ শক্রত্বেন সমন্থিতঃ || ১ 
বশিষ্ে। বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ | 

গ্রতঃ প্রযযুঃ সর্ষে মন্ত্রিণে মন্ত্রপুজিতাঃ ॥ ২। 
মন্দীকিনীং নদীং পুণ্যাং প্রা খান্তে যয়ুস্তদা | 
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রকুটং মহাগিরিং || ৩।| 
বস্ত ধাতুসহআণি রম্যাঁণি গিরিসানুষু | 

প্রযযৌ তন্ত পার্খেন সসৈন্যো ভরতস্তদা || ৪|| 
অদুরাচ্চিত্রকুটস্য দদর্শ স মুনেস্ততঃ 
আশ্রমং যত্র স সুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ || ৫ | 

স তমাশ্রমমাসাদ্য তরদাজন্ত বুদ্ধিমান্। 
অবতীধ্য রথাৎ পাঁদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ || ৬ || 

অনুবাদ। 

_ অনন্তর তখন ভরত কুশময় পাঁড্কাঁধুগল স্বীয় মস্তকে ধাঁরণ করিয়া আনন্দিত 
মনে শক্রপ্সের সহিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১ || বশিষ্ঠ, বামদের, জীবালি, 

প্রভৃতি দু সন্কল্প খবিগ্ণ সন্ত্রণা কার্যে প্রশংসিত মন্ত্রিগণ তরতের অগ্রে আগ্রে 

, চলিলেন।॥ ২ ॥। তখন তাঁহারা! পুর্বুখে গমন করিয়। পবিজ্রজল। মন্দাকিনী 
নামে নদী প্রাপ্ত হইলেন, পরে তাহাকে দক্ষিণ ভাঁগে রাখিয়। মহাচল চিজ্রকুটে 

উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ সে সময়ে ভরত গৈরিকাদি সহজ সহস্র ধাতু দ্বার! 
| পরিশোতিত দরী মুখে অতি রমণীয় গিরি প্রাপ্ত হইয়া সৈন্য সামন্ত সমতিবাবহারে 

চিত্রকুটের ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন |॥ ৪ || অনন্তর কিয়্ুর যাইয়| 
চিত্রকুট পর্বতের অনতিছরে তরদ্বাজ মুনির আশ্রম, যথায় যুনি অবস্থান করেন 
ভীহাকে সন্দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥ রাখব কুল নন্দন স্থবুদ্ধি সম্পন্ন তর 

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া রথ হইতে অবভীর্ণ হইলেন, এব বয় গিয়া 

সুনিবরের পাদপন্ম যুগলের বন্দন! করিলেন ॥ ৬ ॥ 
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ততে। হফৌ। তরদ্বাজে। তরতং বাঁক্যমব্রবীৎ্ | 
অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতং || ৭|| 

এবয়ুক্তন্ত ভরতো ভরদ্বাজেন ধীমতা | 
প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ধর্থিষ্ঠো ধর্মবৎসলং /1 ৮ | 
যাচ্যমানোহপি গুরুতভির্শায়া চ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
রাঘবঃ পরমণ্রীতন্তত্রেদং বাক্যমব্রবীৎ | ৯ || 

পিতুঃ প্রতিজ্ঞা তত্তেন পালয়িষ্যাম্যতস্ত্রিতঃ | 
চতুর্দশ হি বর্ধাণি ঘ প্রতিজ্ঞ পিতৃর্মম || ১০ | 
এবমুক্তে৷ মহাঁতেজা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাঁচ হ। 

বাক্যজ্জে। বাক্যকুশলং রাঘবং রা মহত || ১১ || 
এতে প্রষচ্ছ ধর্লাতআন পাঁছুকে সুদৃঢত্রতঃ | 
অযোধ্যায়াং নরব্যান্্র ষোগক্ষেমং করিষ্যতঃ || ১২ || 

অনুবাদ । 

অনন্তর ভরদ্বাজ মুনি অতিশয় আহ্লারদদিত হইয়! ভরতকে এই কথা বলিলেন, 
ছে ভাত ভরত! তোমার কর্তৃবয কর্ম কর] হইয়াছে? যেহেতু শ্রীরামের সহিত 

তোমার মিলন হইয়াছে? ৭ ॥ স্থবুদ্ধি সম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে এই 
কথ] জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্মপরায়ণ ভরত ধার্শিকগ্রধান সুনিবরের কথার প্রত্যা- 
স্তর করিলেন॥ ৮ 1 আমার সহিত গুরুগণ সকলেই গ্রীরামচন্দ্রকে ভুয়োভুয়ে 
রাজাভার গ্রহণের জন্য যাচঞা। করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ এমনি স্থির নিশ্চয় 

করিয়।ছেন যে তাহাতে কোনমতেই সম্মত ন। হইয়। পরিশেষে অতিশয় সন্ত হই 

বলিলেন ॥। ৯ ॥ আমি আলস/ পরিত্যাগ পুর্বক পিতার প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন 

করিব কোনমতেই তাহার অনাখ| হইবে না, পিতার প্রতিজ্ঞায় আমাকে, চতুর্দশ 
বশসর অরণ্যে বে বাস করিতে হইবে, ভাঁহা আমি অবশ্য করিব সন্দেহ নাই, ॥ ১০॥ 

মহ] তেজন্বী সদ্বত্তা! বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের এই কথ। শ্রবণ করিয়া সুকথক 
রামচন্দ্রকে এই উৎকৃষ্ট পরামর্শ প্রদীন করিলেন || ১১ 11 হেতার্শিকবর, 
প্রতিজ্ঞ প্রতিপালক, নরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্র! আপনি এই ছুই পাঁদুক! ভরতৃকে 

আদান করুন অযোধ্যানগরে এই পাঁছুক1. যুগলুই যোগক্ষেমের কাধ্য সম্পাদন 
করিবে। ১২ || 



1৫৮ স্বাষায়ণৎ । [১২৪তর্গং | 

এবমুক্তো বশিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রার্মখই স্থিতঃ! 
পাছুকে স্ুকৃতে শুজে মম বীজ্যায় সোহদদৎ || ১৩।! 

নির্ত্তোহহমনতুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মন! | 

অযোধ্যমেব গচ্ছাসি গৃহীত্বা পাকে শুতে || ১৪ || 
এতচ্ছ্ স্ব শুভং বাক্যং ভরতস্ত মহাজনঃ | 

ভরদ্বাজন্ত ভরত সুনির্বচনমত্ত্রবীৎ || ১৫ | 
নৈভচ্চি্ নরব্যা্র শীলরৃত্তিধৃতাস্বর | 
যদার্জবং ত্বয়ি তিষ্েনিঙ্সে বষ্টমিবোৌদকৎ | ১৬ | 
অমৃতঃ স মহাঁভাগঃ পিতা হশরথন্তব | 
যস্তয স্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্ম্দো বিগ্রহবানিব || ১৭ | 
তমৃষিং ভু মহাপ্রাজ্ঞযুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ 1 
আমস্ত্ররিতুমারেভে ববন্দে চরণাঁবপি ॥1 ১৮ | 

অনুবাদ । 

ও 1 জীরীমচজ্্ বশিষ্ঠ শ্রনির এই কথা শ্রবণ করিয়! গুর্ববধুখে অবস্থান করভঃ রাজা 

পালন জনা স্থরচিত শ্বেতবর্ণ পাঁছুকাছয় আমাকে প্রদান করিলেন ১৩ || 

আশ্বীল মহাত্] জীরামচক্্র আরে| অনুমতি করিলেন আমি তাহাভেই তদানয়নে 
নিরস্ত' হইক্প| তাঁছার এই শুভময় পাছুকান্থয় গ্রহণ পূর্বক অযোধ্যাতেই গমন 
করিতেছি ।| ১8৪ 11 ভরঘ্বাজ মুনি মহা! ভরতের এই শুতসুচক বাক্য শ্রবর্ণ 
করিক়| বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ | হেনরোত্তম! হেসুশীল চরিত ধীর- 

বর! ভোমার যে উঈদৃশ নআৃতী, সরপ্রতা আছে এ কিছু আশ্চর্ধ্য নয়, রি সঞ্জাত 
বারিধার। নিম্নদিকেই প্রবাহিত হুইয়। থাকে ১৬ 1। আপনার পিভ। মঙ্াতাঁগ 
মহারাজা রাজ? দশরথ অমৃত পুরুষের সহবাসী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, যেহেতু 
শ্রীরী ধর্মের ন্যায় আপনি তাহার ঈদ্ুশ। মহ্ছান্থভাব ষন্তাঁন জন্মিয়াছ | ১৭. |! 
ভুরতবাজ মুনি এই কথ! বলিতে পর তরত কৃতাঞ্জনিপুটে বিনীতবচনে ধার 
করি] ফষি প্রন ভরদ্াজের চরণযুগল রন্দম] করলেন ১৮1 
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ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্ব। ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ | 

ভরতঃ প্রযযৌ ধীম্ানযৌধ্যাঁং মন্ত্রিতিঃ সহ | ১৯ || 

যাঁনৈশ্চ শকটেশ্চৈৰ হয়ৈর্নগৈশ্চ সা চমুঃ। 
পুনর্নিরৃত্তা বিস্তীণা ভরতঙ্তানুষায়িনী |) ২০ || 
ততন্ত্রিপথগাং রম্যামতিশীন্রোর্শিমালিনীং | 
দদৃশুস্তে তদ! সর্ব গঙ্গা শিবজলাঁং নদী 11 ২১ || 
তাং নত্রমকরাকীর্ণাং সন্তীর্ধ্য সহ বন্ধুভিঃ| | 
শ্র্গঈবেরপুরং রাজা জগাম সহসৈনিকঃ || ২২ || 
শৃ্গবেরপুবরাদ্গচ্ছমযোধ্যাং স দদর্শ হ। 

ভরতো ছুঃখসন্তপ্তস্ততঃ সুতমধাত্রবীৎ | ২৩ | 
নারথে পশ্য নগরীমযোধ্যাং শুন্যকাননাং | 

নিরাকারাং নিরানন্দাং দীন প্রতিহতস্বনাং 1!.২৪ | 

অনুবাদ । 

পরে সুবুদ্ধি সম্পন্ন সাধু ভরত তরদ্বাজ দ্বিজরাজকে বার বার গ্রদক্ষিণ ও প্রণিপাভ 

করিয়! মন্ত্রনিপুণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজধানী অষোধ্য! নগরীর অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই অস্বগ্জ রথশালিনী নানা যান সমাকুল| 'কল 
কল] ০েনামাল। পুনরারস্ত হুইয়। অভি প্রসারিত রূপে ভরতের অ্ুগামিনী 

হইল।। ২০ ॥॥ অনন্তর ভীহার! সকলে ন্রিপথগামিনী, মনোহারিশী, চপ 
লহরি মালিনী পুণাসলিল। গঙ্গানদীকে তখন সন্দর্শন করিলেন ॥ "২১: 1 

রাজ] ভরত সৈনা সামন্ত স্বজনগণে সেই হাঙ্গর কুস্তীর মকরাদি পরিরত ,বিভীবধর্ণ 

ভাগীরথীকে উত্তীর্ণ হইয়া সান্থচরে শ্ক্গবের পুরে গমন করিলেন || ২২১ | 
পরে ভরত শৃক্গবের পুর হইতে গমন করিতে করিতে ক্রমে ত্রমে অযোধ্যানগরী 

নিরীক্ষণ করিলেন, ভখন রালকুমার আধিব্যাধিভ হইয়া দীনবচনে সুমন্ত্রকে বলি 
লেন।। ২৩ || হেসারথে! দেখ দেখ অযোধা] রাজধানীর আর শোত! নাই, 
মহীরুহ ব্ুছে ফুলফল দেখিতে পাই ন|, যেন চারিদিকই শুনা বোধ হইতেছে 
করারও -আনন্দ নাই, অতি দীনতাবাপন, 'বৃগরবালি জনগণের কোলাহল 
কলরৰ আর প্রন গোচরহপ্স লা ।| ২৪:11. 
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বিযুক্তাং পুরুষেন্দ্রেণ সন্ুতেন মহাত্বনা | 
রাজ্ঞা দশরথেনেমাঁং নোৌুসহে প্রতিবীক্ষিতুং || ২৫ || 

ইত্যার্ষে রায়ায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ভরতপ্রতিষানং নাঁম 
 চতুর্বিংশতিশততমঃ সর্গট || ১৯৪ | 

 নঅনুবাদ। 

ইছাতে নহাত্ম পুরুযোভম পিত1' মহারাজ দশরথ নাই, ও এ্রীমান্ জায়ান্ 
ভ্রাতা রামচন্দ্রও নাই, অতএব এ নগরীতে প্রবেশ করিতে আমার কোনমতে 
উৎসাহ হইতেছে ন| যাঁও থাকুক্ দেখিতেও বাসন] হয় ন] | ২৫ ॥ 

ইতি চতুর্ব্বিংশতি সাহত্য বালীবীয় %ামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধ্যাকর্ন  ভরতের 
অযোধ্যা প্রত্যাগমন নামে চতুর্বিংশতিশততমঃ সর্মঃ সমাগনঃ | ১২৪) 
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পঞ্চবিংশতিশততমঃ সর্গঃ | 

ন্িপ্ধগভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপধান্ প্রভূঃ | 
অযোধ্যা ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশীঃ | ১ | 
মার্জারোলুকসক্কীর্ণাং নুদীননরবাহনাং | 
তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব || ২|| 
রাহ্ুশত্রোর্বরাং পত্রী শ্রিয়। প্রতস্বলিতামিব | 
গ্রহেণাভ্যুখিতামেকাং রোহিণামিৰ পীড়িতাঁং | ৩ ॥ 
অন্পোজ্ক্ষুৰসলিলাং ৰক্ষম্থরবিহঙ্গমাং | 

লীনমীনকবগ্রাহাং কশাং গিরিনদীমিব || ৪ || 
বিধুমামিব হেমাভামধরাগ্রিমযুখিতাং | 
8 পশ্চচ্ছিখাং বিপ্রলরঙ্গতাং || ৫ || 

গোস্ঠমধ্যে স্থিতামান্তীমাচরন্তীং নবং তৃণং | 
গোর্ষেণ পরিত্যক্তাং গোকন্যামিব সোৎ্সুকাঁং | ৬1 

অনুবাদ | 

মহাযশন্থী রাঁজ। ভরত শ্রুতি স্খাবহ গভীর স্বর সম্পন্ন রথ দ্বার। গমন 

করতঃ অতি সত্বরে অযোধ7| নগরে প্রবেশ করিলেন।। ১1 যেপুৰী বিড়াল 

ও পেচক মালায় তখন সমাকীর্ণ, যথায় সমুদয় লেক ও বাহনগণ এবীন্ত ছুনমনে, 

অবস্থান করিতেছে, যে নগ্নরের শোভা নাই, কেবল অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় 
কৃষ্ণবর্ণ প্রায় দেখ! যাইতেছে ॥ ২ ॥ যে অষোধ্যাপুরী উজ্মল শ্রীসম্পন্গ! 
চক্মার প্রধান। পত্বী একাকিনী রোহিণী গ্রহগণে পরির্ত হইয়। যেন পীড়িত! 

হইয়া! রহিয়াছে । ৩ ॥ যে পুরী ঈষছুষ্চ ও ক্ষুবূজলা, নীরন শব্দায়মণন 
পক্ষিগণে সমাকীর্ণ, অদৃশা মৎস্য হার কুস্তীর সদত জলচর কৃশতর পর্বতীয় 

নির্বর ন্যায় দেখা যাইতেছে ।। ৪ ॥ যেন যজ্ঞীপন অগ্নি হইতে সম্রদিত 
্বণবর্ণ ধূমশুন্য শিখ| সমুহ হবনীয় ঘ্ৃতাদি দ্বারা পরিবদ্িত হইয়। পরিশেষে 
নির্বাণদশ| প্রাপ্ত হইয়াছে | ও || যেন গোষ্টে অবস্থিত নূতন তৃণ ভোজন 
করতঃ কাতর ভাবে দণ্ডায়মান বেপমান বহ্মতরীর ন্যায় গোরুষ নংসগ শুন্য হইম| 

উৎক্ঠিত চিত্তে যেন পুরী অবস্থান করিতেছে ॥। ৬ 
[ ৯৬ ] 
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প্রভাকরা'তৈঃ সুনিগৈঃ প্রজ্বলন্তিঃ শিখোপমৈঃ | 
বিমুক্তাং মণিভির্জত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব || ৭ | 
সহসা চলিতা স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াদিৰ | 
সংহতছ্যতিবিস্তারাং তারামিব নভশ্চ তাং | || 

পুষ্পনদ্ধাং বসস্তান্তে মত্তভ্রমরনাঁদিতাং | 

দ্রমদাবাগ্রিবিপলষ্টীং কান্তাং বনলতামিৰ ॥| ৯ || 
সংযুঢনিগমধং অর্ববাং সংক্ষিগুবিপণখপণাং। 
প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাৎ দ্যামিবান্থখরৈৰ্তাৎ || ১০ || 
গশিণপানোত্ত মৈর্ডগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংরৃতাঁং | 
গতশৌপ্তামিব ধস্তাং পানভূমিমসংস্ক তাং || ১১ | 

বক্ষভূমিতলাং নিশ্বাং রুক্ষপত্রসমার্তাং | 

উপযুক্তোদকাং ভগ্রাং প্রপাং নিপতিতামিৰ || ১২ || 
অনুবাদ। 

যে অযোধ্য! নগরী প্রভাত কালীন দিনকরের ন্যায় প্রত] সম্পন্ন, সুশীতল 

প্রদ্লিত অনলের শিখার ন্যায় ছাতিবিশিক্ট1] সুজাত মণি নিকর বিরহিত, নুতন 

মুকামাল্ঁর ন্যায় দেখ| যাইতেছে | ৭ 1) ষে নগরীর ভূমিভাগ পুণ্যক্ষয় 
ভুন্যুই যেন হটাৎ হবস্থান হইতে বিচলিত হইয়! গিয়াছে, দীপ্ডিরাশি বিরহিত 

গগ্রণমূঞ্খল হইতে পরিচাত তারকার ন্যায় শোত। হীন হইয়াছে। ৮ ॥ বসন্ত 
কাঁলের অব্সানে পুষ্পনযুহ সম!কুল, উন্সস্ত ষটপদাবলি বিনাদিত, কমনীয় 

রন্লতা, দাবানল দগ্ধ দ্রমের সহবাসে যাদৃশ শ্লীনিযুক্তা হয়, এই অযোধ্য! 

নগ্রীফে তাদ্বশ দেখ] যাইতেছে ।॥ ৯ 1 যে নগরীতে নিগম অজ্ঞীনে আচ্ছন্ন 

হুই্য] রহিয়াছেঃ বিপণি সকল ক্রয় বিক্রয় রহিত প্রান্ত হইয়াছে, ফলতঃ মেঘমাল| 

সকার পরিব্ত আকাশমঞলে নিশানাথ ও নক্ষত্রমাল! আচ্ছাদিত হইলে যাঁদৃশ 

দূ চুয়, অযোধ্য। নগরীরও তাঁদৃশ অবস্থা! ঘটিয়াছে ॥ ১০ ॥| যে পুরী উৎকৃষ্ট 

পানীয় আনব বিরহিত ভগ্রশরাবে পরিপূর্ণ শৌগুশুন্য বিপর্য্যস্ত অথচ অসংস্ক্ত 

পণনতুমির ন্যায় দেখা! যাইতেছে ॥ ১১ ॥॥ নিম্ন অথচ শুষ্ক ভূমিতে বিচরিত 

পত্র প্রধান অশ্বধ প্রভৃতি রক্ষ সমুহে আচ্ছাদিত, উপযুক্ত সুশীতল জলে:পরিবত 
পানীয় শাল ভগ্র হুইয়] নিপতিত হইলে যাদৃশ অবস্থা। হয়» অযোধা1. নগৃরীও 

তাদ্বশ দেখ] বাইতেছে || ১২ ॥। 



»৫তিনর্গ))]  অযোধ্যাকাণ্ডঃ ॥ ৭৬৩ 

বিপুলাঁং বিনতাঁকৈৰ মুক্তচাপমন্থাস্বনাঁং। 
ভূমৌ বাঁণৈর্বিনিবস্তাং পষতাং জ্যামিবারুধাহু | ১৩ | 
সহসা যুদ্ধশৌগ্ডেন হয়ারোহেণ বাঁহিতাং | | 
বিক্ষিপ্তভাপ্ডায়ুত্হষ্টীং কিশোরীমিব ছুর্বলাং | ১৪ | 

শুষ্কতোয়াং মহামতন্তৈঃ কুর্ণৈশ্চ বহ্ুতির্তাং | 
প্রভতিনামিব বিস্তীর্ণাং বাপীমপকতোদপলাঁং || ১৫ |! 

পুরুষ প্ররুষ্টস্ত প্রতিষিদ্ধান্ুলেশনাং |: 

সন্তপ্তামিব ছুঃখেন গীত্রযষ্টিমভূষণাঁং || ১৬ || 

প্রীর্ষীৰ মহা রৌত্রাং প্রবিষস্াভ্রসঞ্চয়াং। 
প্রচ্ছননাং নীলজী মুতৈর্ভীক্ষরন্ত গ্রভামিৰ | ১৭ || 
ভরতস্ত রথস্থোহথ শ্রীমান দশরথাত্বজঃ | 
বাহযস্তং রথশ্রেষ্তং সাঁরখথিং বাঁক্যমব্রবীহ || ১৮ ||. 

অনুবাদ। 

অতি স্ুলওবিস্তুত ছিল?, যাঁছা বাণ প্রয়োগকাঁলে বিশাল শব্দ বিস্তার কহিয়া 
থাকে, এ ছিলা বাপদ্ার| খণ্ডিত হইয়া ধন্থক হুইভে ভূমিতলে নিপতিত হুইলৈ 
যাদৃশ দেখ| যায় অযোধ্যা নগরীও ভাদৃশী দেখ! যাইতেছে"! ১৩ 1 খুনীর 

অশ্বারোহী অশ্ববালিকায় আরোহণ দ্বারা তাহাকে পরিশ্রান্ত কঠিগা পারতায 
করিলে পর তাহাকে যেরূপ দুর্ধাল দেখ] যায়, এবং উৎশিক্ট তাগুকে তি করিতে 

ভাহাঁকে যেমন বিশ্রী দেখ। যায়, অযোধ্যাকেও তাহার নায় দেখ! যাইতেছে । ॥ বাঃ |. 

বহৎ বহৎ মৎস্য সমুছে ও বহুল কচ্ছপে পরিব্ত অতি বিস্তীর্ণ জলীশয়েব ভাঁজ 
শুদ্ধ হইলে পর যেমন তাহার শোভা থাকে না, তদ্রপ জলাশয়ের নায় 'অবযো 

পুরীরও ছুর্দশীপন্গ! হইয়াছে || ১৫ ॥ মহোদয় পুরুষের বিলেপন বিশ 
বারিত হইলে পর ভূষণ শুনা তাহার গাত্রথন্টি দুঃখে যে প্রকার একান্ত সন্তগ্ত হয় 
অযোধা] নগ্ররীকেও ভাদৃশী দেখ|বাঁইভেছে ॥ ১৬ ॥ বর্ধাকালে মেঘমালাঁর 
অন্তরালে অবস্থিভ দিবাকরের মহাঁতাপময়ী প্রভা যেমন শীল বারদজানেলে 
আর্ত হয়ঃ অযোঁধ/ার প্রভাও তাঁদুশী হইয়াছে ১৭: || অনন্তর দশরতখকুমীর 
জীন তরত রথে অবস্থান করতঃ রখবরের চাঁলয়ত তা সুমন্ত সারথিকে এই 
কথ বলিলেন।। ১৮ ॥ 



4৬৪ রাঁমায়ণৎ? [ ১২৫তিঃসর্গ: 

কিন্ন, খলত্র গশ্তীরো মুক্ছিতো ন নিশম্যতে | 
যথা ূর্বামযোধ্যায়াং গাতবাদিত্রনিস্বনঃ 1 ১৯ || 
তরুণৈশ্চাঁরুবেশৈশ্চ নরৈরত্তমভূষণৈঃ | 
সম্পতস্ভিরষোধ্যায়াং ন বিভান্তি মভাঁপথাঃ || ২০ | 

বারুণামদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মুচ্ছিতঃ | 

খুপনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি যথা পুরা || ২১ 
যানপ্রবরঘেখষশ্চ সিপ্ধশ্চ হয়নিস্থনঃ | 
মত্তনাঁগনিনাদস্চ আ্য়তে ন যথ। পুবা || ২২ | 

অধোধ্যাঞ্চ প্রবিশ্ঠৈৰ জগাঁম ভবনং পিতুঃ | 

তেন হীন নরেন্দেণ সিংহহীনাৎ গুহামিব || ২৩ 

ইত্যণর্ষে রামায়ণে অযোধাকাণ্ডে অধোঁধ্যাপ্রবেশো নম 
পঞ্চবিংশতিশততমঃ সর্ণঃ || ১২৫।। 

অনুবাদ 

হে সুমন্ত পুর্বে অযোধ্যা নগরে যেমন প্রতিধ্বনিত অতি গম্ভীব গীত ধ্বনি ও 

রীদঃখ্বানি শ্রবণ কর। যাইত এক্ষণে কেন তাহ! আর শ্রুত হইতেছে না| ১৯ 11 

পুযর্ষাতে স্বব। ,পুরুষের| অতুত্তম বেশ ভূষায় সুশোৌতিত হ্ইয়। অযোধ্যায় সম] 

গয়ানঃর্কবর রাজ পথের যার্ুশ শোতা বিস্তার করিত,এক্ষণে আর তান্ুশী শোভা কেন 
নিষ্কখরক্করিতেছে ন1|| ২০ ॥ পুর্বে যেমন অধোধ্যায় বাঁরুণী মদোর গন্ধ নির্গভ 
ছাটভ মাজলে/র, গন্ধ চত্তদ্দিকে ব্যাপ্ত হই, প্রধৃপিত অগুরুব গন্ধ প্রবাহিত হইত 

এসণে আর শাঁহাঁৰ কিছুই নাই কেন ২১ ॥ উত্তম উত্তম রখের গতাঁগতিক 

পাদ আশ্যগখর স্ুমধূর ধন পুর্কবের ন্যায় কেন শুন] যাইতেছে না| ২২ ॥। 

রত আবম/ধ্য। নথরে খ্রথিক্ট হইয়। প্রথমতঃ য্গেন্্র বিবহিত পর্বত গুহার ন্যায় 

|মী্ধরগ নুপতি স্থুন) পিভ্ ভবনে গমন করিলেন || ২৩ ॥| 

.ইত্তিচতুর্কিংশতিসাঁহআ/ বাক্মীকীয় রামায়ণসংহিতাঁয় অযোধ্যাকা্ডে অযোধ্যা 

গ্রবেশ নামে একশত 'পঞ্চবিংশতি সর্গহ সমাপন || ১২৫ || 

৮৮00-৮৮-00 
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ষড়িংশতিশততমঃ সর্গঃ | 
ততে! নিধায় নগরে 'মাতৃঃ স তু দৃঢব্রতঃ | 

অব্রবীন্তরতো বাক্যং গুবন্ সর্ববানশেষতঃ || ১| 
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়ামি বঃ 
তত সর্বমিদং ছুঃখঃ সহিষ্যে রাঘবং বিনা || ১ | 
পিতা মৃতশ্চ মে রাজা বনস্থৃশ্চ গুরুর্মাম | 
রাঁমপ্রতীক্ষো রাজ্যায় পালয়িয়্যে বসুন্ধরাং || ৩ || 
এতচ্ছ তব! শুভ বধক্যং ভরতন্ত ম্হাত্বনঃ | 
অক্রবন্ মন্ত্রিণঃ বর্কেঃ তং বশিল্ঠপুরোগমাঃ || ৪ | 
সদৃশং শ্লীঘনীয়ঞ্চ যছ্ুক্তং ভরত তয়! । 
বচনৎ ভ্রাতৃবধৎসল্যাঁদনুৰপৎ তবৈব তহ || ৫11 
নিত্যং তে ভ্রাভৃবাৎসল্যাঁ তিষ্ঠতে। ভ্রাতৃসৌকদে | 
নার্গমার্ধ্যপ্রবৃত্তস্ত নানুমন্যেত কঃ পুমান | ৬|। 

অনুবাদ । 
অনন্তর দুগ্রতিজ্ঞ ভরভ নগধমধ্যে মাত্গণকে সংস্থাপন গুর্বাক সমুদয় 

গুরুতর লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তীহাদিগকে বলিলেন ১ 1: আবি 
আঁপনাদিগের সকলের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে নন্দীগ্রামে গমন করিষ 

শ্ীরামচন্দ্রের বিরহজাত সয়দয় দুঃখ তথায় অবসান করতঃ সহা করিয়া থাকিব 

| ২ 1 আঁষার মহারাজ] পিতা দশরথ কা'লগ্রাসে কবলিত হইয়াছেন; 
আমার গুরু জ্যেন্তভাঁতা জ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গিয়াছেন, অণ্তঙব আমি 
ঞীরাঁমচন্দ্রের প্রতীক্ষ! করিয়] সসাগর। বন্ুদ্ধরাঁকে প্রতিপালন করিব 1 "জগ 

বশি প্রভৃতি সমদয় মন্ত্রিগণ মহাম্স। ভরভের এই শুভ বাঁক) শ্রবণ করিআা 

বলিতে লাগ্িলেন॥ ৪ | হেভরত! ভ্রাতৃ বাৎসল্ বশতঃ, আপনি থে 

কথ| বলিলেন, এ আপনার উপযুক্তই বটে এবং ইহ? অতিশয় চ্ঘনীয়, আপি 
যেমন লোক আপনার অস্থরূপই এ পরামর্শ বটে || ৫1] ছে রাজকুমার ! আপনি, 

ভ্রাভৃবাৎস্ল্য বশতঃ ভ্রাডু প্রণয়ের বশস্বদ.,রহিয়াছেন, তবে ঈদ্ুশ সাঁধু- 

দিগের প্রশংসিত, পথে বর্তমান ব্যক্তিকে ঝোন্ পুরুষ সাধু বলিয়া না 
মানিব্কে!। ৬ ॥ | | 



৪8৩৩  বামায়ণহ [১হ৬তিযসর্গঃ | 

মন্ত্রিণাং বচন শ্রুত্বা বখাভিলব্িতৎপ্রিয়ং | 

অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং টিনান্রীরোর রদ ৭) 

'ইত্যার্ষে রামারণে অধোধ্যাকাণ্ডে দীন 
নাম ষড়ি ংশাতিশততমঃ সর্গহ.1 ১২৫1 

. অনুবাদ | 
তরত মন্ত্রিগণের এই অতিঘত মনোরম কথা শ্রবণ করিয়] সারথি কে এই বাঁক] 

বলিলেন, ছে সারখে ! তুমি. আমার রথ সঞ্জিভ করহ' |. ৭: 11 

ইতি চতুর্ববংশতি সাহত্য বাঁন্সীকীয় রামায়ণ সংহিতাঁয় অযোধযাকাণডে 
নন্দিগ্রাম গমন ব্যবসায় নামে একশত বড়বিংশতি সর্গও 

... অমাপনঃ 1 ১২৬ | 



১২৭তি,সর্জঃ1] অযোধ্যাকাণ্ডঃ ! . শশৰ 

দগুবিংশতিশততমঃ দর্গঃ | 
প্রহ্ৃষ্টচন্জাসঃ সর্ব! মাতস্তাঃ সেখহভিবাদ্য চ | 

ভরতে! রথমারো হচ্ছত্রত্সহিতন্ত্ || ১ 
আরুহ তু রথং দিব্যং ভ্রাতরৌ সহিতাবুতৌ | 
যষতুঃ পরমণ্রীতৌ রৃতৌ মন্ত্রিপুরোহিতৈঃ || ২ | 
অগ্রতো গুরবস্তব্ বশিল্ঠপ্রমুখা দিজাঃ | 
অযযুঃ প্রাত্থুখাঃ সর্কে নন্দিগ্রামো। যতোইতবত || ৩ |) 
অন্থুজগ্ম,শ্চ তং যাস্তং ভর়তং পুরবাসিন2 | 

বলব সমাভৃতং রথাশ্খগজবাজিনঃ || ৪ || 

রথস্থঃ স তু ধর্মাত্বা ভরতে। ভ্রাতৃবমলঃ। 
গৃহীত্বা পাছুকে তে তু নন্দিগ্রামং জগাম হ || ৫1 
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্ত হি। 
অবতীর্ষ্য রথাৎ তৃর্ণং গুকনিদমুবাচ হ|] ৬|। 

অনুবাদ । 

ভরত পরম আনন্দিত দনে জননীগণকে প্রধিপাত করণ পূর্বক শত্রত্ম মতি, 

বাহারে" রথ বরে আরোহণ করিলেন || ১।। উভয় ভ্রাতা, মন্ত্রী ও পুরোছিত জন- 

গণে পরির্ত হইয়া স্বগীয়ি রখের ম্যায় সেই রখে আরোছণ গুর্বক পরম পরিতৃপ্ত 
মনেগমন করিতে লাগিলেন । ২ ॥| পুরোহিভ বশিষ্ন প্রভৃতি গুরুবর্গ, ব্রাহ্মণগণ 
অগ্রেং চলিলেন,মকলেই পুর্বাভিমুখে নন্দিগ্রীমের দ্রিগে গমন পরায়ণন হইলেন 

| ৩ 1 ভরত গমন করিলে পর পুরবালি লোকেরা সকলে রখ, অশ্ব, হস্ত 

ও টৈন্য সামন্ত সমুদয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লিল || ৪ ॥ ভরা বৎলল 
ধর্মশীল তরত রথে আরোহণ করিয়া গ্রীরামচক্দ্রের কুশময় পাছুকাযুগল গ্রহণ 

পুর্ব্বক নন্দিগ্রামে গমন করিলেন | € || অনন্তর রাজনন্দন তরত নন্দি- 

গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়! ভতক্ষগাঁৎ ব্ূথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং শুরুদিগঞ্ে 
এই কথ বলিলেন! ৬ 11 



৬৮ রামীয়ণৎ | [১২৭তি,সর্প) . 

এতদ্রাজ্যং ম্ম ভ্রাত্রা দততং সন্যানবত্ স্বয়ং। 

যোগক্ষেমকরে চৈতে পাছুকে শুতদর্শনে 1৮৭ || 
ভরতঃ শিরস! কৃত্বা সন্ন্যস্ত পাছকে ততঃ| 

অ্রবীদ্ঃখসন্তপ্তঃ সর্বপ্রক্ৃতিমগ্ডলং || ৮|| 
চ্হত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমানীয়াধ্যস্ত পাদয়ে!ঃ। 

এতে রাঁজ্যং করিষ্যেতে পাঁছুকে সমলঙ্কতে || ৯ || 
ভ্রাতুর্মম চ সন্ন্যাস! নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদপি। 
তমহং পালয়িধ্যামি রীঘবাণমনং প্রতি | ১০ || 

রাঘবন্' চ সন্নযাসং দত্বেমে বরপাদছুকে | 

রাজ্যঞ্চেদমযোধ্যায়াং ভবেয়ং গভতকল্মবঃ |1 ১১ |। 

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্তে প্রন্বষযুদিতে জনে । 
প্রীতির্শম যশশ্চৈৰ তবেদ্রাজ্যাচ্চতুণ্ড ৭২1 ১২। 

অনুবাদ । 

জাত] শ্রীরাঁমচক্দ্র আমাকে স্বয়ং এখন এ রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, এবং 

অল্পন্ধের লাত, ও লব্ষের প্রতিপালন জন্য সুদবশ্য এই পাঁদুকাছর়ও প্রদান করি- 
গ্পাছেন1| ৭ || পরে ভরত সেই পাছুকাদ্য় মন্তকে ধারণ করিয়া সংস্থাপন 

পুর্ববক একান্ত ছুঃখিতান্তঃ করণে সমুদয় প্রকৃতি মগ্ডুলকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ 
€ভাবর] অতি সত্বচ্ছত্র আনয়ন পুর্ববক শ্ারামচন্দ্রের পাদুকা যুগলের উপরিতাগ্ে 

আতপত্র ধারণ কর অশেষ বিধ ভূত্বণে বিসভূষিত এই পাহ্ক] ঘ্য় রাজ্য পালন 

করিবেন || ৯ ॥ শ্রীরামচজ্্র সৌহার্দ বশতঃ আপন "রাজ্য আমার নিকট 
গচ্ছিত করিয়! রাখিক্াছেন, আমিও তীহার আগমনের অপেক্ষ! করিস? এই 
রাক্য প্রতি পালন করিব॥ ১০ || ীরামচত্্র এই অতুযন্তম পাদুকাদ্বয়ও 
জামার নিকট গচ্ছিত করিয়। রাখিয়াছেন। এই অযোধ্যার রাঁজ/ভার ন]ান করিয়া 
রাখিয়!ছেন, আমি এই ন্যন্ত বিষয় প্রতিপালন করিয়| পাপশৃন্য হইব ||: ১১ || 
ঞীরানচত্র অভিষিক্ত হইলে নদ্স্ত জনগণ আহলাদিত' ও আনন্দিত হইলে পর 
রাজ)লাভ অপেক্ষা আমি চতুগুণ সন্তোষ ও ঘশোলাত করিতে পারির ॥ ৯২ ॥ 



১ৎ৭ত) সঙগঃ1 ] অযোধ্যাকাওঃ | ৭৬৯) 

এবং তু বিলপন্ দীনো। ভরতঃ ৰ মহাষশঃ| 
নন্দিগ্রীমেহকরোদ্রীজ্যং পুজিতো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥১৩। 
স বল্কলজটাচীরমুনিবেশধরঃ প্রভুঃ। 
নন্নিগ্রামেহবসদ্দীনঃ সসৈন্যো। ভরতম্তদ! 10 ১৪ || 

রামস্তাগমনাকাজ্জী ভরতে। গুরুবৎ্সলঃ | 
্রাতূর্ঘচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা || ১৫ || 

'ততত্ত ভরতঃ প্রীমানভিবিচ্যার্য্যপাদুকে। 
স বালব্যজনং তত্র ধারয়ামাস চ দ্বয়ং || ১৬| 

পাছুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামে পুরোত্তমে | 
ভরতঃ শাঁসনং সর্ধং পাঁছুকাত্যাং ন্যবেদয়ৎ || ১৭|। 

অনুবাদ 

মহাধশম্বী ভরত দীন ভাবে এই প্রফাঁর বিলীপে কালাতিপাঁত করতঃ 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাছারে সমাদরে নন্দিগ্রামে রাজ্য প্রতিপালন করিভে লাগিলেন 

|| ১৩ 11 পালয়িতা ভরত অতি বিনীততাঁবে জটা ও বল্কল খণ্ড ধারণ 

করিয়] মুনিবেশে সৈন্য সামন্ত সমভিবাহারে নন্দিগ্রামে বাঁ করিতে লাগি- 

লেন।| ১৪ || প্রতিজ্ঞা সাগর পাঁরগ, গুরু পরায়ণ রত: শ্ীরামচঞ্জের 

প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় ভীহার অনুমতি পাঁলন করতঃ তখন তথায় বাম করিতে 
লাগিলেন || ১৫ || অনন্তর শ্রামান্ ভরত রঘ্ুনাথের পাছকাযুগলের অভি- 

ষেক করিয়। আঁপনি স্বয়ং তাহাতে চীমর ব/জন করিতে লাগিলেন ১৬ 1 

অনন্তর ভরত নন্দিগ্রামে পুরমধ্যে পাদুকাদ্বয়ের ক্আতিষেক করিয়! তাহার নিকট 

রাজা শংসন প্রণাহ,সমুয় নিবেদন করিলেন || ,১৭ || 



2৭৩ রামায়ণৎ | ৮ ১ই৭ত,সর্গ£ | 

এবৎ কালে। ব্যতিক্রামন্তরূতন্ত মহাতনঃ। 

যাবদাগমনৎ তস্ত রামস্তাক্রিষ্টকর্মীণঃ || ১৮ || 

ইত্যার্ষে রামায়ণে বান্মীকায়ে আদিকাব্যে চতুর্বিংশতি সাতস্রযা, 
গহিতায়াঁং অযোধ্যাকাণ্ডে নন্দিগ্রাম নিবাসে। নাম 

সপ্তবিংশতিশততমঃ সর্থঃ1| ১২৭ | 

অযোধ্যাকাঁণহ সমাগত | 

অন্তবাদ | 

এইরূপে মছায়। ভরতের কাঁলাতিপ।ত হইতে লাগিল, যে পর্য্যন্ত পুণা কর্ণা; 

'ঞ্ীরামচক্দ্রের অরণা হইতে প্রত্যাগমন হয় || ১৮ || 

ইতি চতুর্কিিংশতি সাঁহজ্রা বাঁলসীকীয় রাঁমাঁয়ণ সংহিভীঁয় আদিকাবো অযৌ, 
ধ্যাকাঁণ্ডে নন্দিগ্রামে নিৰবসতি নামে একশত সগওডঁবিংশতি 

সর্গঃ সমাঁপনঃ 11 ১১৭ || 

ইতি অযোধা।কাগং সমাগত | 
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